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 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم

 ىرئازجلا رباج ركب ىبأ/ خيشلا ملقب
 فيرشلا ىوبنلا دجسملاب ظعاولا

 : ىتآلا اهصنو

 . مانألا ديسو ءايبنألا متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو. ماعنإلاو لضفلا ىذ هني دمحلا

 . ماركلا هتباحصو نيرهاطلا هلآو
 -: دعبو

 " ةرسمعلاو جسحلا لسئاضف ىف ةرضنلا ضايرلا" باتك ىلع تعلطا دقف

 قفاو دقو. باتكلا معن هتدجوف . ىرصملا ىنافعلا هثلا دبع نيسح ديسلا /روتكد

 لميال. ةرمعلاو جحلا لئاضفو ماكحأ ىف ةرضن ض اير ّقحب وهف. هاّمسم مسالا
 ميلعلا فئاطل نم باتكلا هاوح امل كلذو ؛ هيلإ عمتسملاو « هيف رظانلا الو هئراق

 هزنم باتكلا نأ كلذ ىلإ فاضُي ؛هلئاضفو ىمالسإلا نيدلا ايازمو ؛ عيرشتلا مكحو

 نمريثك ىف عوقولا نم ”نِمآ هئراقف. ةلهجلا تايكرشو. ةعدتبملا عدب نم رّهطم
 دازو ( ةرمعلاو جحلا) بابلا اذه ىف نيفلؤملا نم ديدعلا اهيف عقو ىتلا ءاطخألا

 ىف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا جيرخت ؛ا ٌريدقتو اًمارتحا فلؤملاو, اًنسح باتكلا

 هذهب هل مدقملا باتكلا نأ : :ىنم كلذ ملعي هلداو ؛ قدص ىف لوقأ اذل «باتخلا

 نم هنع ىنغتسي الف « مويلا ملع بلاط لك ةجاح وه ةريصقلا ةزجوملا ةمدقملا

 ةدايزو عالطالا ىف بغري نّم و :نيملسملا هناوخإل اهسّردُيو كسانملا ملعي
 .ةرمعلاو جحلا كسانم ىف ةفرعملا

 هذه جارخإ ىف تقوو دهج نم هلذب ام ىلع فلؤملا بيني نأ لأسأ هثلاو اذه

 نم ؛ هيله اهأرقي نم ىلإ عمتسيو اهأرقي نم لك اهب عفني نأو ؛ ةرضنلا ضايرلا
 . ناسحإلا/ءاقدصأو مالسإلا هبحأو ناميإلا ةوخإ

 نيملعلا بر هثل دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو
 . ه ١59621 1/1 ىف ةيوبنلا ةنيدملا



 7 1 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ال ةمدقملا ال

 0 © يذاعسأو يخش / ملقب 0

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

هيلإ اوُدَشَف ؛ هدابع ل اا تب عج ضروف يذلا هل دما
 « الاحر 

 هييجتو هعيطت هيلإ تعسف اهبيبح .لاصولل اهاعد حور

 ةّبيبح هاعد اذإ بيبحلا ُلُكِف ' اذكه ةبحملا قدص يعّدُم اي

 هلآ ىلعو « هلسر بقاعو « هئايبنأ.مئاخ ىلع كرابو ملسو هللا لصو

 . نيمايملا رغلا هتباحصو « نيرهاطلا نيبيطلا

 :دعب امأ

 لئاضفو « ماكحألا مّكِحَو « تادابعلا رارسأ هقفو « ةلماعملا ملع نإف

 راضحتسا نإو ) بغارلا هيلع صرخو ) بلاطلا هب ىنعُي نأب قيقح لامعألا

 هودحيو 2 بلقلا ظقويو « بللا هبنيو 2« نهذلا ذحشي « ةرمعلاو جحا لئاضف

 : لجو زع هللا ىلإ هريس يف

 داعيم دنع ايحتف لاصولا حور اهدعاو ريسلا لالك نم تكتشا اذإ

 نب ديس / روتكدلا هللا يف بيبحلا يخأ هديق يذلا لفاحلا عومجملا اذهدو

 ًالألتو « ةينارقلا تايآلا ءاوضأب قرشأ دق - اقيفوت هللا هداز - ينافعلا نيسح



 ةرمعلاو جحلا لئاضف م

 دقو « هَكَيَم ةيربلا ريخ نع بابلا اذه يف ةتباثلا « ةيوفطصملا ثيداحألا راونأب

 ( تايظعو قئاقرو « ٍتايبأو دئاصقب هعّصرو « ةليزج لمجو « ةليلج تكنب هاّننَو

 ءىشنتو ( عماسملا اهب ذتلتو ١ عماسلا قورت ءالضفلا مالك نم تاراشإو

 : حيصي لاخلا ناسلو دل فيك . عومدلا لسرتو 4 عوشنلا

 !؟قامآلا يف عومدلا ءاَقب ام ١ ٌّبِحُم تنأو ْمُهَراَد هذه

 ةروثأملا ةفيرشلا لاوحألا نع ةرئاسلا رابخألا - كلذ بناج ىلإ -
 مهقرط لاثتما ىلع ثعبي امم « فلخلا يح لاصو « فلسلا ةمئأ نع ماقملا اذه يف

 . اهئافتقاو مهراثآ عابتإو « اهئاذتحاو

 باتكلا اذه لسرأ : لالجلا يذ تيب ىلإ لاحرلا دشل هّندب بهأت نم ايف

 كارحأ ام : هبلق جحو « هندب سبح نم ايو ء وه لوسرلا معنف « كبلق بلط يف

 .باحصألا نيب اًيَلَحو «بارتغالا يف اًبحاصو «ءالملا يف اًئيَّرو «ءالخلا يف اًسينأ هذختت نأ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 مدقملا ليعامسإ دمحأ دمحم

 ه ١417 لاوش ٠10 دحألا يف ةيردنكسإلا

 م 19917 ليربإ ١8 قفاوملا



 3 ةرمعلاو جملا لئاضف

 0 ديهت 0

 ىلإ ةبسنلاب همركأو « اًنمأو سانلل ةباثم قيتعلا تيبلا لعج يذلا هلل دمحلا

 « نامظلا دورو هنودري « مانألل ةلبق هلعج يذلا مارحلا هتيب جح انيلع ضرف

 مهناعذإو , هتمظعل مهعضاوتل ةمالع هناحبس هلعج ؛ مامحلا هولو هيلإ '”نوهأيو
 اوفقوو . هتملك اوقدصو « هتوعد هيلإ اوباجأ اعاّمّس هقلخخ نوب ْنِم راتخاو ؛ هتزعل

 رجتم ف حابرألا تدوزرحتي 6٠ هش رعب نيفيطملا هتكتالم اوهبشتو « هئايبنأ فقاوم

 ءامرح نيذئاعللو ءاملع مالسإلل هناحبس هلعج ؛هترفغم دعوم دنع نوردابتيو «هدابع

 ("”هتدافو انيلع بتكو هَقَح بجوأو فجح ضرف

 « هلوسرو هللا دبع دمحم ةمألا ديسو « ةمحرلا يبن ىلع مالسلاو ةالصلاو
 . هليلخو هيفصو

 : دعب امأ

 مامتو « رمألا ماتخو « رمعلا ةدابع هينابمو مالسإلا ناكرأ نيب نم جحلا نإف

 مكنيد مكل تلمكأ مويلا 8 : لجو زع هللا لزنأ هيف , نيدلا لاكو « مالسإلا
 .4 انيد مالسإلا مكل تيضرو يتمعن مكيلع تممتأو 0 503 ا 8
 دوهملا دحجب اهكرات يواسيو « لامكلا اهدقفب نيدلا مدعي ةدابعب مظعأف

 ةرفس نم هللايف « ايندلا راد يف هللا ىلإ ةلحرلا يهو .. لالضلا يف ىراصنلاو

 . نوعزفي : يأ : هيلإ نولأي )0(

 . ةرايزلا : ةدافول> (©)

 . #3 ةيآ : ةدئال ةروس 0



 ةرمعلار جحلا لئاضف 000 3

 نإو « امييلع همالسو هللا تاولص نيليلخلا مادقأ ءىطاومو « ةنجلا راثا كيرت

 تاظفاح ىلع عقت ةربغ لكو « ةميظع اًرادقأ امه راثا رابغل لب « امهقيرط بأارتل

 . رذألا كسملا نم رغأل نييبنلا قيرط

 . .هليَع ليلخلا مهاربإ هيبأ ذنم نمزلا قامعأ يف براضلا قيرعلا هلصأ دحوملا يرث مايأ

 اهيلإ نوهجوتي ةلبقلا هذه « هيلإ اعيمج مهدشي يذلا مهروحم نوملسملا دجي

 ةديقعلا ةيار .. اهيلإ نوئيفي يتلا مهتيار نودجيو « اًعيمج ابيلع نوقتليو « اًعيمج
 . ناطوألاو ناولألاو سانجألا قراوف اهلظ يف ىراوتت يتلا ةدحاولا

 ةححصملا ةرهاطلا ةدحاولا ةركفلا عضوم هتقيقح يف - مارحلا دجسملاو

 دحاو لح وهف مث نمو ؛« سوؤرلا لكل دحاو ركف وه « عاتجالا هب غيزي ام لكل
 دجسملا ماقي « مدقنت ال هيئطاش دنع ضرالا فقتف رهنلا قشي او , لكاشملا ىل اكل

 ل هلخدت ال هناردج فلخ ةيبارتلا ابين ناعم ضرألا فنقتث

 : لوقي نيح ( لابقإ ) هللا محريو
 مظتنت ةايح هيف زكرم 2 مهألا داليم ةّنلس اذكه

 ةرماض .طيحم اهيف ءٌدطقت 2ةرئادلا حور ٌركرملا اغإ

 ماود موقلل ركرملا مو ماظن موقلل زكرملا نمو

 )١( ملقلا يحو :

 رجحلا اّنم ركرملا ةطقن

 . غ1

 مرحلا انيف ٌدجولاو انضبن

 دسجلا نحنو « ييلاغلا انحور
 انناتسب همزمز نم يح

 ليلخلا نيهارب نم هيف نحن
 مدقلاب اَتدَحُم الصاو

 هل ٌرْدَص ىوح دق حبص يهف

 انئوق ةدحو نم ٌتمكحأ



 ١١ ْ] ةرمصلاو عملا لئاضف

 مال ا اا ا ا ١ ف
 عرجلا رس ممحلا أله نإ مالا ةأيح عمجل نق دإ

 ٍربتعاف ةربع ىبسوم موق : رصبسلا اذاي ملسملا ابيأ

 امُطُق اياربلا يف مهارتف اعمج دق زكرم يف أودهز

 'ءظو ّمُهَو هلع اًريسأ ايا نزلا روج ايكاش اليلع اي
 ملظم ليلب حبصلا علطأ مرحللا بوث كبوث نلعجا
 دوجسلا نيع ىرت ىتح ندجسا -”دوجسلا نيب ام ءابالاك نفا
 نيملاعلا ب قحلاب اورطيس نيلوالا نيملسملا عوشخ نم

 "!ىِطَوملا اذه ةضورلا اذإف اوبطَو اًكوش قحلا ليبس يف

 0 أمهنع زجعلا دنع امهماقم موقي امو « انتلحر ةرمعلاو جحلا لئاضف عمو

 . ةجحلا يذ نم لئاوالا رشعلا يف لمعلا لضفو

 ام تممضو كلذ يف فلسلا ةمئأ تارابع - يتقاط ردق - تعمج دقلو
 . مهب ينقحلي نأ هللا ىسع .. بيطلا مهمالك نم قرفت

 زاربإ يف ينودعاس نم لكل ةبيطلا فقاوملا ركذتأ يديهمت ماتخ يفو

 - باتكلا

 ةوحصلا خيشو انرصمب ءابرغلا يداحو فلسلا ةيقب يبحو يذاسأو يخيش

 ليمجب يقنع قوطو همركو هفطع ينالوأ يذلا ليعامسإ نب دمحم خيشلا ةليضف
 ةزيجلا خيش اب داوجلا بيطلا ميركلا ينيزلا حاتفلا دبع خيشلاو تبيح ام هل هاسنأ نإ

 رف اذرف يريوصتلا عملا بتكم ةوخإو ٠ يبق فاغش هلم هبحأ ينل اهرسأ

 فصوب ديهمتلا يبنأو مهؤازج هدحو هللا دنعو مهحصنو مهبصنو مهبعت ءازج
 : جيجحلا دهشم

 . دجاس عمج ل)

 باهولا دبع / د ةمجرت . )١75 - ١784( ص : لابقإ دمحم , زومرلاو رارسألا ناويذ 0

 . ةرهاقلا - راصنألا راد . مازع



 ةرمعلاو جملا لئاغف ١

 :"”يرصرصلاب فورعملا يراصنألا ىبحي نب فسوي نب ىحي ايركز وبأ لوفي
 لا يذل نيعشاخ اوبل مث اومرحأو

 مهيسحت ةكلالمألا ٌةقوسلا تواسو
 مه نابتساف تافرع اوفراشو

 هدفاول هيف اًمتوه هل ايف
 مهقوف ناسحألا رعشملاب ضافو

 اوضق نيح ءاحطبلا ىلإ اولقتسا مث
 اهملعم دادزا روتسلا تاذب اوفاط

 يفو نيتورملا نيب يعسلا اونسحأو

 اورمتعاو ردصلا ءاد عزمزب اوفش
 ةفجاو ءاشحألاو تيبلا اوعدوو

 لتبم هالوم ىلإ لك لالج
 اول دق ثادجألا نم باسحلا ىلإ

 اولصو اولواح ام ىلإ جيجحلا نأ
 لذتبت ناوضرلاو لضفلا زئاوج

 اولصح مهبر نم ىنم يف ىنُملابو
 اولمأ يذلا اولان دقو رامجلا مر

 لصفني سيل 3 ةلالج
 اولفتناو

 اولمع حلاص نم مه أدب أمو

 0 ىونلا مالآل بولقلا ينو

 ميركلا ك كهجول اصلاخ هلعجا مهللا

 نيملاعلا بر. هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 ينافعلا نيسح نب ديسلا / د

 ه ١151١7 ةنس نابعش ١5 سيمخلا

 موي اًئيهش لتقو ه 584 دلو دقو , « دادغب » يحاوض نم « رصرص » ىلإ ةبسن )غ1(

 اًريرض ناكو ةراجحلاب , مادو هزاكعب مهمواق نأ دعب ه 565 دادغب راعتلا لخد :

 ( !!! ) هولتش



 راجفلا ّدّصو راربألا جح





 لد ةرمعلاو جملا لئاضف

 [ل راجفلا ّدّصو راربألا جح ل

 !! جحت الفأ جحت ةكئالملا نإ : يخأ ه

 :ىلاعت لاقف « ةكئالملا ةبعكب ميركلا هباتك يف ىلاعت هللا مسقأ دق
 هللا لوسر نأ نيحيحصلا يف تبث : ريثك نبا لوقي 4 رومعملا تيبلاو

 تيبلا ىلإ يب عفر مث 9 : ةعباسلا ءامسلا هتزواجم دعب ءارسإلا ثيدح يف لاق هيَ

 : ينعي ٠ ؛ مهيلع ام رخا هيلإ نودوعي ال افلأ نوعبس موي لك هلخدي وه اذإو « رومعملا

 . مهتبعكب ضرألا لهأ فوطي امك هب نوفوطيو « هيف نودبعتي
 هيلع ليلخلا مهاربإ دجو اذهلو « ةعباسلا ءامسلا لهأ ةبعك وه رومعملا تيبلاو

 ظ ءازجلاو « ةيضرألا ةبعكلا يناب هنأل , رومعملا تيبلا ىلإ هرهظ ادنسم مالسلاو ةالصلا

 0 لمعلا سنج نم

 عقول عقو ول - اهقوف يأ - ةبعكلا لايحب رومعملا تيبلا نأ ريثك نبا ركذو
 ءامسلا يف يذلاو « هيلإ نولصيو اهلهأ هيف دبعتي اتيب ءامس لك يف نأ ركذو « اهيلع

 . ةزعلا تيب : هل لاقي ايندلا

 نع يئورم ةبعكلا لايحب رومعملا تيبلا نأ ْنِم ريثك نبا هركذ يذلا اذهو

 هللا يضر يلعل لاق الجر نأ ةرعرع نب دلاخ قيرط نم ريرج نبا جرخأ
 لايحب وهو حارضلا : هل لاقي ءامسلا يف تيب : لاق ؟ رومعملا تيبلا ام : هنع

 لك هيف يلصي « ضرألا يف تيْبلا ةمرحك ءامسلا يف هتمرح « اهقوف نم ةبعكلا

 0 . 4 ةيآ : روطلا ةروس )١(

 . ايرق اهعبط هللا رسب , [ لمعلا سنج نم ءازجلا ] ةلاسر يل (؟)



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ْ] 5

 . ها .""ادبأ هيف نودوعي الو ةكئالملا نم افلأ نوعبس موي

 يف مهتبغرو مهمم* مهب تلعو « نينمّوملا بكر راس ةكئالمللا برد ىلعو
 . هللا ىلإ ةلحرلاو جحلا

 نارمع نب ىسوم ىلإ رظنأ ينأك : لاق هّتيَْع هللا لوسر نأ ةريره يأ نع
 ."76 ايشام ىَشَرَه ةينث نم اطببنم

 دعم داقتل بئاجنلا نإو .ايشام ةجح نيرشعو اسمخ يلع نب نسحلا جحو
 . ””لعنلا كسميو .فخلا يطعي ناك ىتح «تارم ثالث هلام ىلاعت هللا مساق دقلو

 .ةرمعو ةحجح نيب ام « نينامث حت ةودقلا مامإلا ديزي نب دوسألا اذهو

 .©ةرمعو جح نيب ام ةرم نيتس جح يدبنلا ناهع وبأ هتقو خيشو

 © راجفلا دص 0

8 00 0 ١ 
 يف داحلالا نوديريو « هللا تامرح نومظعي ال ذاذش رخآلا فرطلا ىلعو

 هترايز نم سانلا عنمو تبيبلأ .

 نب دلاخ ريغ . تاقث هلاجر ؛ : 155/١ : ةحيحصلا ةلسلسلا ] يف ينابلألا لاق )1١(

 هتَِع لوسرلا نع احيحص السرم اًدهاش هل نأ ركذ مث ء ؛ روتسم وهو « ةرعرع
 نوردت له » : هباحصأل اموي لاق هِي يبنلا نأ انل ركذ : لاق « ةداتق ةياور نم
 « ءامسلا يف دجسم هنإف » : لاق . ملعأ هلوسرو هللا : اولاق ؟ « رومعملا تببلا ام

 ةدايزلا هذه نأ لوقلا ةلمجو ٠ : ينابلألا لاق مث « « اهيلع رخل ٌريخ ول « ةبعكلا هتحت

 . ٠ قرطلا عومجمب ةتباث ( ةبعكلا. لايح )

 . حيحص هداتسإ . نابح نبا حيحص (؟)

 . 70/8 : نايبلا ءاوضأ 5

 . ه1/ 4 : ءالبنلا مالعأ ريس (4)

 . 7١77/4 ءالبنلا مالعأ ريس (ه)



 ١7 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 © ةطمارقلا -أ 0

 عبس ةنس ةجحلا يذ يف ةكم لخدي يلانجلا ديعس يلأ نب رهاط وبأ اذهف

 : هللا هنعل لئاقلا وهو رحنلا موي نكرلا عطقو « افلأ رشع ةئالث اهيف لتقو ةئامثالثو

 اًبص انقوف رانلا انيلع بصل انبر هلل تيبلا اذه ناك ولف

 ابرغ الو اقرش قبت مل ةللجم ةيلهاج ةجح انججح اننأل

 . ابر ابر ىوس يغبت ال بئاتك افصلاو مزمز نيب انكرت انأو
 (”ابجح ذختتي ملو اتيب ذختي ملو هلالج لج شرعلا بر نكلو

 مهو « ءاسنلاو لاجرلا نم ةئامعبسو فلأ وحن مارحلا دجسملا يف نيعللا لتق

 . هيلي امو دجسملا مهب شرفو « مزمز مهب مدرو ةبعكلاب نوقلعتم

 . كلذ لثم نايبصلاو ءاسنلا نم ىبسو «افلأ نيثالث

 ءاثالثلا موي يف در نأ ىلإ ةطمارقلا دنع ماقأف رجه ىلإ هعم هب بهذو « ةجحلا يذ

 . ةئامثالثو نيثالثو عست ةنس نم رحنلا موي

 ل ليلو ٠ هعضوم نم رجخا لاري أ + ةعبرأ الإ ةنس نورشعو نانثا

 سلا هذه نم

 قيقحت . يدامحلا كلام نب دمحم . 5*5 ص ةطمارقلا رابخأو ةينطابلا رارسأ فشك (1)

 1 . رشنلل ةوحصلا راد - مبنيز دمحم /د

 ةعبطم - ١185( 2 74) ص : يتكملا يسافلل . نيمألا دلبلا خيرات يف نيمثلا دقعلا رظنا (؟)

 . ةيدمحما ةنسلا



 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 . ؟ ليبابألا ريطلا نيأ : ةبعكلا دنع لوةي ناك يذلا نيعللا اذه .

 : دنجلا يف عماجلا ربنم ىلع مهرءاش لوقي ناك اذه يفو
 يبعلاو هذه اي فدلا يذخ

 مشاه ينسب يبن ىلوت

 ةالصلا ضورف انع طح دقف

 يضبنت الف اولص سانلا اذإ

 بيرغلا اذهل يلحت فيكف

 هبر نمل سارغلا سيلأ

 ءامسلا ءمك الإ رمخلا امو

 يبرطا مث كيرازه ينغو
 برعي ينب يبن اذهو
 يبنلا اذه عئارش يذهو

 بعتي ملو مايصلا طحو
 يبرشاو يلكف اوموص فنإو

 يبنجا نمو نيبرقأ نم
 بأالل ةمرحم :ترصو

 بدجملا نمزلا يف هاقسو

 (”7بهذم نم تسدقف "لل

 0 يفسلفلا فوصتلا باحصأ - ب 0

 مهو « ةعيشلا ءارآب ةقيثو ةلص مهل موق مهبرد ىلع راس راجفلا ءالؤه

 . رفاو تيبلا نع دصلا نم مهبيصنف يفسلفلا فوصتلا باحصأ

 ٠ ١-الحلاج:

 ال اتيب هراد يف نبيلف ء هل رسيتي ملو جحلا دارأ نم : لوقي جالحلا اذهف

 مصيلف جحلا مايأ يف ناك اذإف « هلوخد نم ادحأ نكمي الو « ةساجنلا نم ءيش هلاني

  جيجحلا هلعفي ام هراد يف لعفي مث « ةبعكلاب فاطي 5 هب فطيلو « مايأ ةثالث

 « هسفنب مهتمدخ ىلوتيو « هماعط نم مهمعطيف اميتي نيثالثب يعدتسي مث , ةكمب

 2 .(895 ٠2 ه8 ص) : ةينطابلا رارسأ فشك )1(



 5 1 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 - : لاق وأ - « مهارد ةعبس مهنم دحاو لك يطعيو , اصيمق اصيمق مهوسكي مث

 جحلا ةركف دئار وهف . ها ."'جحلا ماقم هل ماق كلذ لعف اذإف « مهارد ةئالث
 ٠ . ةمفابا

 : ةمهلاب جحلا ه

 ةفسلف يف تدب يتلا فيلاكتلا طاقسإو .ةيمدعلا ىلإ ةوعدلا روص نم يه

 . ةيفوصلا جالحلا

 ىور دقف ( ةمهملاب جحلا ) ةركفب ريشبتلا "”ةعبار ىلإ نوبسنُي ةيفوصلاو
 ىلإ اهقيرط يف تناك انيب اهنأ - اهيلع بذاك وهو - راطعلا نيدلا ديرف مهخرؤم

 برطضم يبلق نإ ىهلإ : تلاق « ءارحصلا يف اهدحو تيقبو « موي تاذ ةبعكلا

 , كهجو دهاشأ نأ وه هديرأ امو 2« رجح ةبعكلاو ةنبل انأ ةشهدلا هذه طسو

 يضتقي ام كدحو نيلمعتأ ةعباراي ١ : لوقي ىلاعت هللا دنع نم توص ذئيح اهادانف

 ىلع انرون نم ةرذ الإ قلن مل انهجو دهاشي نأ ىموم دارأ امل , اهلك ايندلا مد

 , دحلا اذه دنع راطعلا نيدلا ديرف هاور اميف ةارمألا فقي مل لب .«اقعص رخف لبج

 مهاربإ نع هيوري اممف ل! اذكه . . ةعبار ىلإ تلقتنا دقو « ةبعكلا روصي هارن لب

 ءانثأ هدبعت ةرثكل ةنس نيعبرأ يف ةبعكلا ىلإ هقيرط عطق دقو 'هدأ نبا

 ىمعأ ترصأ « هافسأاو : امئان لاقف « اهدجي ملف ةبعكلا ىلإ لصو دقو « قيرطلا

 نكلو « ىمعأ تسل « مههاربإ اي ١ : لوقي اتوص عمسف ؟ ةبعكلا ىرأ ال ىتح

 نم فقوملاو حطشلا ةروص لمتكتلو .. اذكه «.. ةعبار ءاقلل تبهذ دق ةبعكلا

 دصقت ةيلاتلا ةنسلا يف اهروصي راطعلا ىرن « ةعبار ىلإ اروز هوبسن اميف ةبعكلا

 . 3181/015١ : ةياهنلاو ةيادبلا (1)

 1 كيفكيو ؛ةيميت نبا مالسإلا خيش مهنمو «ةدباع ةدهاز ةعرو ةيقت اهنأ ىلع ملعلا لهأ روهمج (؟)

 .يبهذلا ظفاحلا ةيميت نبا مالسإلا خيش ذيملتل اهتمجرت يف ءالبنلا مالعأ ريس يف هارت ام

 يبهذلاو ميقلا نباو ةيميت نبا هيلع .ىنثأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ تاداس نم دينس ()

 . حلفم نباو



 ةرمعلاو جحلا لئاضف 0 ٠

 اهيلإ بهذت « ةرملا هذه يف اهنكلو « اهيلإ ةبعكلا تتأ نأ دعب ةبعكلا ىلإ باهذلا
 كلذ ءانثأ يف « اًعبس تاونس اذه يف يضقتف « ءارحصلا يف اهعالضأ ىلع ةبلقتم

 - رجافلا معزي 5 - ىلاعتو هناحبس هللا لبق نم توص نيبو اهنيب زاوح رودي

 اهلثم قاشعلا اهغلبي يتلا ىلوألا ةبترملا نإ : توصلا اذه ناسل ىلع هتيابن يف تأ

 . نبللا نم اًرادج روزي اميك تاونس عبس هعالضأ ىلع بلقت ناسنإ امامت

 نع أشن قئاع ةجيتن هسفن ىلع قيرطلا قلغأ رادجلا اذه نم تبرتقا املو

 ريغ تحبصأف ضيحلا اهانأ ةلاحلا هذه يف يهو ةعبار نأل ؛ كلذو ) هصخش

 « يتيب يف يف ىقبأ يك ينعدت ال يهلإ : ةسئاي يهو ةعبار تلاق ذئدنع « ةرهاط

 وأ « ةرصبلاب يتيب يف ةئداه مقأ ينعدت نأ امإف « كتيب يف ينلبقت نأ ديرت الو

 يسأر ينحأ نأ لبق كنع تشئف دقل ؛ « كلزنم يهو « ةبعكلا لخدأ نأ يل حما

 مالك ىلعو , كنب لوخدب ةريدج تسلف بهذأ نذإ ينعد « ةبعكلا مامأ

 يف ابتيب نيبو ( ىلاعتو هناحبس هتيب نيب قرف ال هنأ اهيدل ودبي .. اذه راطعلا

 . تيبلا برب ةربعلا امنإو . كانه وأ انه تيبلاب تسيل انه ةربعلاف « ةرصبلا

 ضرألا يف دوبعملا منصلا كلذ » : ةبعكلا نع تلاق اهنأ اهيلإ نوبسنيو لب

 . ”ةيميت نبا اهنع كلذ يفنو 6 هلخد الو هللا هجلو ام

 - جحلاب ةكم ىلإ باهذلا نع ءانغتسالا ناكمإب جالحلا هب حّرص ام اذه

 .""تيبلا جح نك نوكيو اهب فوطيو اهرهطيو اهبيطي ةفرغ لوح فاوطلاب

 هاج دنع ةمهلاب جحلا ةركفب ءاملعلا هيمسي ام اذه

 يف يودب نمحرلا دبع / د و . 76 - ه9/ ١ : ءايلوألا ةركذت . راطعلا نيدلا ديرف (1)
 )2١145-١47(. ص : [ يهلإلا قشعلا ةديهش ] ١

 . م 9١؟5؟ةنس ةرهاقلا « ١7ص ١ج ةيميت نبال . لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم (؟)

 . الالء ل8 ص مالسالا يف ةقلق تايصخش (0

 000000 ص ليباق يحلا دبع /د .هروطتو هتأشن يمالسإلا فوصتلا يف عه



 ١" ةرمعلاو جحلا لئاضف

 : لاقف ةلب نيطلا داز لب

 ةنيفسلا رسكناو رحبلا تبكر ينأب يئابحأ غلبأ الأ
00 

 : ضرافلا نبا - #7 هى

 : لوقي ثيح ةيداحتالا خيش ضرافلا نبا ىلإ رظناو

 يتيبجح نم هنع ينافص روهظ هنود « نكسأ هيف تيب يبلقو

 يتلبق يف يف مكحلل يتلبق نمو 2 لبقم نكر يف ينيمب اهنمو

 ورم يئافص نم يهجول يبعسو ةقيقح يناوط ىنعملاب يلوحو

 ""”يتريج فطخت شخي هلوح نمو يرهاظ نمأ ينطاب نم مرح ينو

بألا هذه ىلع هقيلعت يف هللا همحر ليكولا نمحرلا دبع خيشلا لوقي
 : تاي

 نيب ىعس اذإو « هسفن لوح فوطي امنإف فاط اذإ هنإ : لوقي نأ ديري

 نيع دوبعملاو دباعلا نأب هناميإل ؛ كلذو , ههجوت ىعسي امنإف « ةورملاو افصلا

 نمت وه لب ةبعكلا لوح نوفوطي نمم سيل هنإ : يفوص يل مسقأ دقلو . ةدحاو

 « يجاجزلا ورمع ينأك داهزلا نم ءالؤه نيأف . ه ١ . ةبعكلا مهوح فوطت

 : "'مرحلا يف طوغتي ملو لبي مل ةنس نيعبرأ ةكمب ماقأ

 , 00 ةيئاهبلا - ج 0

 . ةيئاهبلا تراص قيرطلا ىلعو

 . ىموم مهاربإ /د . .يمالسإلا فوصتلا ةأشن نع اّلقن 51 ةعوطقملا ناويدلا 00(

 . ل7” ص يعاقبلل . فوصتلا عرضم ()

 . 47 ص نيمثلا دقعلا (م)



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ف

00 

 قفل
 . زاريش يف ةطقنلا تيبو

 لاجرلا نيب ةاواسملا مهاوعد عم ءاسنلا كود لاجرلا لع بجاو اذهو

 نوع هل نع اس نود تينا جح مكنم عاطتسا نل لل مكح دق

6 
 ."'باهولا يطعملا وهل هنإ هدنع نم ةمحر

 امهنم ةدحاول ليضفت الو صيصخت الو نمزلا هل ددحي مل نيرادلل جحلا مث

 : ليق لب ىرخالا ىلع

 ."اهيلإ جحي جاحلا نم برقأ امبيأ

 ليصافت هريغ يف الو .©”سدقألا يف ال ركذي مل هنأ كلذ نم رثكأو

 . هيف جحلا نوكي يذلا نمزلا الو ىدؤت فيكو جحلا يف اهنودؤي يتلا لامعألا

 . رثأ امل دجوي ال - نييئاهبلا ةبعك - نيتيبلا نأ اذه نم فرطأو

 0 ةينايداقلا - د 0

 لاقف ءارتلجنإ ليمع دمحأ مالغ ةينايداقلا ناطيش لب لاجد راس قيرطلا ىلعو

 4 انما ناك هلخد نمو 0 نارقلا يف هلوق هللا لزنأ دق : نايداقلا دجسم نع

 . '7نايداقلا يف يدجسمل افصو

 .ةنسلا نامجرت ةرادإ : رشانلا « ريهظ يهلإ ناسحإ .ليلحتو دقن ةيئاهبلا )١(

 . "54 ةرقفلا يناردنزاملل سدقالا (؟)

 . 58 ص ماكحأو دودح ةنيزخ : نع القن باوجو لاوس ةلاسر ()

 . ةيئاهبلا نآرق وهو « رفاكلا ءاهبلا باتك (4)
 ةلازإ : نع القن ةنسلا نامجرت ةرادإ : رشن ١١5 ص ريهظ يهلإ ناسحإل ةينايداقلا (ه)

 . ينايداقلا مالغلل 75 ص ماهوألا



 انآ ةرمعلاو جملا لئاضف

 وأ ةبعكلاو ةلبقلا ؟ تنأ كل لوقأ اذام : نايداقلا نع مهرعاش لاقو

 00 . ةكئاللا دجسم

 يف ةرس عضوم نايداقلا نإ : ايف لاقو ةعمجلا ينايداقلا ةفيلخلا بطخو

 .٠ ىرقلا مأ يهو « ايندلا

 : [ ايؤرلا ةقيقح ] هباتك يف اًضيأ لاجدلا لاقو

 اوعطقت نأ نم راف «قزهو عطقي ءابنع عطقن يذلاف ىرتلا مأ يه نادال

 . ةجزاط تلاز ام نايداقلا ةرمث نكلو «ةنيدملاو ةكم ةرمُث عطقنا دقو ءاوقزمتو

 مالغلا نبا لوقيف « نايداقلا يف يونسلا رمتوملا يف روضحلا وه جحلاو
 ( جحلا ) اذهل ماقملا راتخا هللا نإو « جحلا وه يوتسلا انرمتوم نإ : يناثلا هتفيلخو

 . لادجلاو قوسفلاو ثفرلا هيف لا نايداقلا

 00 جحلا نم لضفأ طقف

 0 ةيمامإلا ةعيشلا - ه 0

 لب  ةكم ىلع اهليضفتو ءالبرك نع ةيمامإلا ةعيشلا تلاق املثم امامت

 : ءالبرك نع مهرجاف لوقيو « عبسلا تاومسلاو

 اهانعم لثم ىنعم ةكمل امف اهانغلل ًاعبس فظف فوفطلا يه

 '"'اهاندأل اهالعأ أطأطو تناد اهل قابطلا عبسلا انكلو ضرأ

 : ةدحاو ةلم رفكلا ه

 دورقلا ىلع دوهشلا ليوعتف ىوا نبا ىلإ ءاضقلا ناك اذإ

 . 0511-3115 ص ةينايداقلا رظنا )١(

 . ةيرشع ىنثالا .ةفحتلا رصتخم )١(



 ةرمعلاو جحلا لئاضف : "5
 دهدخ ص لاااااااااااياياو

 ةصقار اهقوفو « ةبعكلا روصي يحرسم مزقف .. ةدحالملا راس بردلا ىلعو

 نم خاالسناو نيملسملا ةلبقب ءازهتسا اذهو ( اذه ىلع هتيح رسم ىنبو « ىولتت

 : مقتسملا كطارص مهل ندعقأل .

 اهف # : ةزعلا برل لاق هنأ ناطيشلا نع هاكح اميف لوقي ذإ هللا قدص

 ش . [ 15: فارعألا ] 4 مقتسملا كطارص مهل ندعقأل يتتيوغأ .

 مهدصي دقو .هنع سانلا دصي هيف دعق الإ ريخلا لبس نم اليبس عدي ال ناطيشلاف

 .[نيطايشلاو نجلا ملاع] هباتك يف رقشألا رمع خيشلا انل هحضوي امم يفخ قيرطب

 لاجرلا دحأ نإ : ةاورلا لوقي « نيطسلف يحاون ضعب يف ىورت ةصق »

 كلو يف - ناك دقف « ابجع لعفي ناك ؛ ١ ىقتلاو حالصلا .نورهظي اوناك نيذلا

 دهشيف ةفرع ةليل يف جحلا ىلإ قلطني - ةرايسلاو ةرئاطلا هيف رهظت مل يذلا تقولا

 مهنم ذخأيو « مهيوذو مهبراقأ نم لئاسر مهملسيو , جيجحلا عم مويلا كلذ
 هيف دقتعي سانلا نم ريثك ناكو « ىرخألا ةليللا يف دوعيو « مهبراقأ ىلإ لئاسر

 ةدملا ىنم يف ثكمي الو , جحلا كسانمب موقي ناك ام هنأ مغر « ريخلاو حالصلا

 « سانلل هرمأ رهظيو « هلطاب فشكي نأ هللا ءاش مث , تارمجلا يمري الو « ةررقملا

 « ةفرع ةليل هيتأيس المج نأ هريخأو « ربكألا هنبا ىعدتسا توملا هءاج امدنعف

 ؛ ةفاسم راسو نبالا هبكرو لمجلا ءاج املو « ماع لك يف تافرع ىلإ هلمحيو

 هل دجسيو هدبعي ناك هابأ نأو « ناطيش هنأ هربخأو « نبالا ىلإ ثدحتو فقو

 هللاب ذاعتساو هل دوجسلا نبالا ضفر املو ؛تامدخلا هذه لثم همدخي كلذ لباقم يفو

 . ( رفاكلا هيبأ ةقيقح فشكو « عوجرلا هل هللا ردقو , ءارحصلا يف هكرت هنم

 (”'انه هانتبثأ امم رصخأب ةكئالملا هباتك يف ينونايبلا ةصقلا هذه ىلإ راشأ دق و

 )١( ص نيطايشلاو نجلا ملاع  » 1 - 1٠٠١ةيفلسلا بتكلا راد عبط .



 4اليبس هيلإ عاطتسا نم تييلا جح سانلا ىلع هللوإ





 ل ا ظ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 [) 4 اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو ) ال

 : ةرورضلاب نيدلا نم مولعم جحلا بوجو ه

 اولاق ٠ : ةنسلا لهأ نع ع قّرفلا نيب قّرفلا ] يف يدادغبلا رهاقلا دبع لاق

 نم اورفكأو « اليبس هيلإ عاطتسا نم ىلع ةدحاو ةرم رمعلا يف جحلا بوجوب
 فالحل ؟ ةرمعلا بوجو طقسأ نم اورفكي لو « ةينطابلا نم هبوجو طقسأ

 قل و: - ؟
 . « اهبوجو يف.ةمآلا

 . ةرورضلاب نيدلا نم مولعم هبوجوو . عيطتسملا ىلع بجاو جحلاف

 نمو . اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو 8 : ىلاعت لاق

 . (57 : نارمع لآ] © نيملاعلا نع ينغ هللا نإف رفك

 ..«سانلا ىلعإل جحلا ةيضرف يف لماشلا ممعتلا اذه :ريبعتلا يف رظنلا تفلي اممو

 : الوأ هيفف ه

 يف نولداجي نيذلا دوبيلا ءالؤه ىلع بوتكم جحلا اذه نأب ءاحيإ

 مهسفنأ مه مهنأ نيح ىلع « ةالصلا يف تيبلا ىلإ نيملسملا هجوت

 تيب هفصوب « هيلإ هجوتلاو تيبلا اذه ىلإ جحلاب هللا نم نوبلاطم
 سانلل عضو تيب لوأ هفصويو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع مهاربإ مهيبأ

 . نوصاعلا نورصقملا نوفرحنملا دوبيلا مهف .. ةدابعلل

 ٠ 1 : ايناث هيفو ه

 هضئارف ةيدأتو « نيدلا اذهب رارقالاب نوبلاطم اًعيمج سانلا نأب ءاحيإ

 ١9( "65ص قرفلا نيب قرفلا ” .
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 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 دش د مدننا

 امهم رفكلا وهف الإو اذه .. هللا تيب ىلإ جحلاو هاجتالاو  هرئاعشو
 ."'نيد ىلع مهنأ نوعدملا ىعدا ٠

 : تامسق سانلا : مسقت ها

 . جحلا هيلع بجي نم ١-

 . بجي ال نم - ؟

 . عيطتسملا ريغو و فلكم ريغو « دبعلا :©””يناثلا

 .فلكملا ريغو دبعلا : يناثلا , ال ْوَأ « هب يتأملا هئزجي نأ امإ :هيلع بجي ال نمو

 . زيمملا ريغ : يناثلا ءال ْوُأ «هنم هترشابم حصت نأ امإ عيطتسملاو

 . رفاكلا : يناثلا « ال ْوُأ « هريغ هنع رشابي نأ امإ : هترشابم حصت ال نمو

 . مالسإلا الإ جحلا ةحصل طرتشي ال هنأ نيبتف

 : ضرارعلا لبق جحلا ليجعت ه

 . "””لجعتيلف جحلا دارأ نمو : ع هللا لوسر لاق

 . عنام ضورع لبق ةصرفلا منتغيلف : يوانملا لاق

 اولجعت ١ : هلع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سابع نبا نعو

 يردي ال كدحأ نإف جحلا ىلإ
 .0 هل ضرعي ام

 )١( قورشلا راد 4*ه/١1 بطق ديسل . لالظلا .

 . بجي ال نم : يأ ()
 «سابع نبل نع يقييبلاو « كردتسملا يف كاخملاو دواد وبأو هدنسم يف دمحأ اور نسح (0)

 هححصواه .١ .« حرجي مل نارهم ناوفص وبأو «حيحص :مكاحلا لاق ١ ::*/ 5 يوانملا لاق

 . 0414 مقر عماجلا حيحص يف ينابلألاو ,يط ويلا هنسحو ,يبهذلا

 . ةجام نباو « دواد وبأو « هدنسم يف دمحأ هاور (5)



 ل ٠ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ضرمي دق هنإف ؛ لجعتيلف جحلا دارأ نم » : هلع هللا لوسر لاقو

 ."6 ةجاحلا ضرعتو « ةلاضلا لضتو « ضيرملا

 ضيرملا : ضيرملا ضرمي » : ( 45/ 5 ) [ ريدقلا ضيف ] ين يوانملا لاق
 ٠ « ةلاضو اًضيرم لالضلاو ضرملل فراشملا ىمسف « حيحصلا لب « ضرمي ال

 اًرئاص : يأ 4# اًرافك اًرجاف الإ اودلي الو # هنمو اًئيم توملل فراشملا ىمس اك

 . ه١ ( يرشختزلا هركذ ) رفكلاو روجفلا ىلإ .
 ضرعي ام يردي ال كدحأ نإف « ةكم ىلإ جورخلا اولجع » : هع لاقو

 . « ةجاح وأ ضرم نم هل

 .روهشم وهو ؟يخارتلا وأ روفلا ىلع جحلا له ,فلتخا :رججح نبا لاق

 لاق هبو « هباحصأو يعفاشلا : يخارتلا ىلع هبوجو نإ : لاق ْنّمِمَف

 . سواطو « ءاطعو « رباجو « سناو

 باحصأ روهمجو . فسوي وبأو . دمحأ مامإلا : روفلا ىلع هنإ لاق نممو
 ةلأسملا يف : كلام بهذمو « هيلع لدي ام ةفينح ينأ نعو « ينزملاو ةفينح يأ

 : هللا همحر ىطيقنشلا لاق

 نأ : وه ضرألاو تاومسلا قلاخ ةمظعب امهقيلأو , يدنع نيلوقلا رهظأ 20
 ةلادلا صوصنلل , يخارتلا ىلع ال . روفلا ىلع جحلاك « العو لج هرماوأ بوجو

 [ ريدقلا ضيف ] يف يوانملا لاق . لضفلا نع ةجام نباو هدنسم يف دمحأ هاور : نسح (1)

 ء فوقوم ثيدحلا : فاشكلا جيرخت يف فيرش يبأ نب لامكلا لاق » : (5/5)

 «قاحسإ نباو « دمحأ دنع هماتب ثيدحلاو « اعوفرم هدحو دواد ينأل يناربطلا هازع دقو

 | رمر يف ام فرعي هبو ظفحلا ءىيس فيعض وهو ينالملا ليئارسإ وبأ :هيفو ءةجام نباو
 . 588٠. مقر عماجلا حيحص يف ينابلألاو يطويسلا هنسحو ٠ هنسحل فلؤملا



 ةرمعلاو جحلا لئاضف 3 ٠

 ةرفغم ىلإ اوعراس # هلوقك . توملا ةتغابم نم فوخللو « ةردابملاب رمألا ىلع

 4 مهلجأ برتقا دق نوكي نأ ىسع نأو 8 : هلوقكو ةيآلا 4 مكبر نم

 راشأو « روفلا ىلع بجت هللا رماوأ نأ ىلع لدي اهلك لقعلاو ةغللاو عرشلا نألو

 : هلوقب روفلا ىلع رمألا بوجو كلام بهذم نأ ىلإ دوعسلا يقارم يف
 ("'يلأ ريخأتب ديقلا ىدل وهو 2بهذملا لصأ روفلل هنوكو

 هذه ىلإ الاجر ثعبأ نأ تممه دقل : هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع

 ام « ةيزجلا هيلع اوبرضيف ,جحب ملو « ةدج هل تناك نم لك رظنتف راضمألا

 ."'نيملسمب مه ام نيملسمب مه

 : تارم ثالث اهوقي « اًيئارصن وأ اًيدوبي تم : لاق رمع نع يقبيبلا دنعو

 . "”هليبس ْثِيَلخو « ةعس كلذل دجو ( جحي ملو تام لجر

 وأ « ةرهاظ ةجاح وأ ضرم هسبحي مل نم : ةمامأ يلَأ نع طباس نبا نع

 .""اًينارصن ءاش نإو ًايدوبي ءاش نإ تميلف جحي ملف رئاج ناطلس

 )١( يطيقتشلل نايبلا ءاوضأ © /1١١9-104.

 امهححص يقبمبلا ظفل : يناثلاو « روصنم نب ديعس ظفل : لوألا . فوقوم حيحص (؟)
 . ١ ى6/ه ه يطيقنشلل نايبلا ءاوضأ : رظنا . صيخلتلا يف رجح نبا

 . ىلعي وبأو ننسلا يف روصنم نب ديعسو « دمحأ اضيأ هجرخأو . يقببلل ظفللا )5

 . تاعوضوملا يف يزوجلا نبا هركذ ثيدحلا اذه » : صيخلتلا يف رجح نبا لاق

 فوقوملا مضنا اذإ : رجح نبا لاق . ءيش هيف حصي ال : ينطقرادلاو ؛ ليقعلا لاقو

 ؛ كرتلا لحتسا نم ىلع هلمحمو « الصأ ثيدحلا اذهل نأ ملع . طاباس نبا لسرم ىلإ

 . هظفلب ريبحخلا صيخلت نم ها . ؛ ملعأ هللاو عوضوم هنأ ىعدا نم أطخ كلذب نيبتو

 : قرطلا قاس نأ دعب « راطوألا لين يف يناكوشلا لاقو

 اذهل هدع يف يزوجلا نبا ةفزاجم نيبتت كلذبو ء اضعب اهضعب يوقي قرظلا هذه و
 انسح ثيدحلا نوك نع رصقي ال قرطلا كلت عومجم نإف , تاعوضوملا نم ثيدحلا

 : يبطقرادلاو يليقعلا لوق كلذ يف حدقي الو « روهمجلا دنع هب جتحم وهو « هريغل .

 . ها « نسحلا يفن مزلتسي ال ةحصلا يفن نأل.؛ ءيش بابلا يف حصي ال



 ١ ةرمعلاو جملا لئاضف

 ةرورص ال » : ع هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 """, مالسإلا يف

 . سبحلاو عنملا وهو رصلا نم « جحلا كرت : ةرورصلاو

 : جحلاب اوعتمتسا ٠

 « نيترم مده دق هنإف « تيبلا اذه نم اوعتمتسا 9 : هلع هللا لوسر لاق 3 30 : لف م 5
 503 ١)

 ال مده اذإ تيبلا اذه نأل ؛ لاحم مده دق ام عفر ذإ « ةيناثلا دعب ديري
 . هحيحص يف ةميزخ نبا هلاق اذك . ءانب كلانه نكي مل اذإ تيب مسا هيلع عقي

 برخم :١ لاق هع يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يأ نع يراخبلا ىورو
 . ©« ةشبحلا نم نيتقيوسلا وذ ةبعكلا

 ٠ تيا جيف ال ىتح ةعاسلا موقت ال: لاق ةبعش نعو

 « اًرجح اًرجح اهضقني ' '”جحفأ دوسأ هيلإ رظنأ ينأك » : لع لاقو

 يبأ ثيدح نم مهفُملا نأل ؛ ضراعتلا اهرهاظ ثيداحألاو . ( ةبعكلا : ينعي )

 . اهدعب جحي ال هنأ هدعب يذلا نمو « ةعاسلا طارشأ دعب جحي تيبلا نأ ةريره

 لاقو « هاجرخي مو دانسإلا حيحص : لاقو « كردتسملا يف ملاجلا هاآور : نسح 0(

 نب دمحأو « ركب ينأ نع ةيلاعلا بلاطلا : يف رجح نبا هجرخأو . حيحص حيحص : يبهذلا

 . هنيسحت ىلإ راشأو ( عينم

 نباو ةعيرخ نباو « ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو «( كردتسملا يف ماخلا هاآور : حيحص مز

 ملو « نيخيشلا طرش لع حيحص : ملاحلا لاقو . يمليدلاو ميعن وبأو «( نابح

 يناربطلاو « رازبلا هاور : عمجملا يف يمئيحلا لاقو « :51/ ١ يبهذلا هقفاوو « هاجرخي

 ١48١. مقر ةحيحضلا

 . حيحص ثيدحلاو . نيذخفلا نيب ام دعابتم : جحفأ )2



 ةرمعلاو جحلا لئاضف 7

 عمجلا نكمي نكلو ٠ : ( 587 - ه7:0/ © ) [ حتفلا ] يف رجح نبا لاق
 عنتمي نأ جوجأمو جوجأي جورخ دعب سانلا جح نم مزلي ال هنإف « نيثيدحلا نيب

 . هلوقب دارملا نأ ملعأ هللاو رهظيو «ةعاسلا روهظ برق دنع ام تقو يف «جحلا

 .كلذ دعب رمعي مل هوبرخ اذإ ةشبحلا نأ يت أيس امل تيبلا ناكم يأ (تيبلا نجحيل)

 مكنيب لاحي نأ لبق تيبلا اذهب فاوطلا نم اورثكتسا هنع هللا يضر ىلع نع

 جحلا نإف , اوعتمتساو « جحلاو فاوطلا نم نيملسملا رشعم اي اورثكتساف هنيبو

 . !! ةعتم يأو ةعتم

 رهشلاو سانلل امايق مارحلا تيبلا ةبعكلا هللا لعج ا : ىلاعت هللا لاق

 يف امو تاومسلا يف م ملعي هللا نأ اوملعتل كلذ دئالقلاو يدفهاو مارحلا

 . [ةال: ةدئالا #  ملع ءيش لكب هللا نأو . ضرألا

 اهنأو « اًماوق يأ # اًمايق ٠) هلوقب دارملا نأ ىلإ ريشي هنأك : رجح نبا لاق
 . مثاق نيدلاف ةدوجوم تماد ام

 . اوكلبي نأ اورظني مل اماع هوكرت ول سانلل امايق : لاق ءاطع نعو

 هذه الت هنأ يرصبلا نسحلا نع جيحص دانسإب متاح يبأ نبا ىور دقو

 . ه1 .""ةلبقلا اوليقتساو تيبلا اوجح ام نيد ىلع سانلا لازي ال :لاقف «قيآلا

 ١( ينالقسعلا رجح نبا يرابلا حتف * /071 .



 ةرمعلاو جلا يف بيغرتلا





 نكن ظ ةزمعلاو جحلا لئاضف

 [] ةرمعلاو جحلا يف بيغرقلا

 هلل جح نم 9 : لوقي يع يبنلا تعمم : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نع

 "ع همأ هتدلو مويك عجر ء قسفي لو "' ”ثفري ملف

 ( هب ضيرعتلا ىلع قلطيو « عامجلا : ثفرلا » : [ حتفلا ] يف ظفاحلا لاق

 لجرلا هديري ام لكل عماج مسا ثفرلا : يرهزألا لاقو  لوقلا يف شحفلا ىلعو

 . ةأرملا نم

 ٠ ءاسنلا هب بطوخ امب هصخي رمع نبا ناكو

 « قوسف الو ثفر 0 ل هللا لوق نم اذه : ضايع لاقو

 أ . عامجلا ةيآلا يف هب دارملا نأ ىلع روهمجلاو

 غل هيو « كلذ نم معأ وع ان تيد ف ب دارا نأ رهظب يذل

 . 6 ثفري الف مكدحأ موص ناك اذإف د مايصلا يف هلوقب دارملا وهو ؛« يبظرقلا

 . ةيصعم الو ةئيسب تأي مل : يأ ©” قسفي ملو » هلوق

 . بنذ ريغب : يأ « همأ هتدلو مويك عجر» هلوق

 . رجح نبا مالك ه ١ 6 تاعبتلاو رئابكلاو رئاغصلا نارفغ هرهاظو

 . [ رجح نبا] ملعأ هللاو « لبقتسملا يف مضلاو ٠ يضاملا يف حتفلا حصفألا )3(

 . هدنسم يف دمحأو ءةجام نباو ُيقاسنلاو يراخبلا هأور )2(

 , مهراعشأ يف الو « ةيلهاجلا يف عمسي مل قسفلا ظفل نإ : لاقف يبارعألا نبا برغأ (6)

 لاقو .مالسإلا لبق نمع هتياكحو «نارقلا يف هلامعتسا رثك هنأب بقعتو «يمالسإ وه انإو
 . اقساف ةعاطلا نع جراخلا يمسف .« تجرخ اذإ ةبطرلا تقسفنا هلصأ : هريغ

 1 . 227/ © حتفلا (4)



 ةرمعلاو جملا لئاضف نما

 ."”6 هلبق ام مدبي جحلا » : هع لاقو

 "أ تدلوك عج قسفي م و هتوف مف تميل اذه أ نم نهي لو

 . ةرمعلاو جحلا لمشي : تيبلا نأ نم

 وهو « روربملا جحلا لضف باب يف ةريره يلأ ثيدح يراخبلا عضو
 . يوونلا هحجرو « مثالا نم ءيش هطلاخي ال يذلا : هريغ لاقو « لوبقملا

 هنأ يهو « ىنعملا ةبراقتم هريسفت يف تركذ يتلا لاوقألا : يبطرقلا لاقو

 . لمكألا هجولا ىلع فلكملا نم بلط ال ًاعقوم عقوو « هماكحأ تيفو يذلا جحلا

 : ( ١١5/5 ) [ ريدقلا ضيف ] يف يوانملا لاق

 رئابكلا لمشي وهو . بونذلا نع هولخ يف « همأ هتدلو 9 هلوقل ةفاضإ »

 ةبسنلاب لومحم وه يربطلا لاق نكل « ضايعو يبطرقلا بهذ هيلإو « تاعبتلاو
 . اهئافو نع زجعو بات نم ىلع ملاظملا ىلإ

 الو « دابعلا ال هللا قحب ةقلعتملا يصاعملاب صوصخم وه : يدنرتلا لاقو

 ولف « , اهسفن ال اهريخات مثإ هنع طقسي ةالص هيلع نم لب « هسفن قحلا طقسي

 ديرأ هنأل ؛ ةيآلا يف هنع يبنلا عم لادجلا ركذي ملو , رخآ مثإ ددجت هدعب اهّرخأ

 ةعيرشلا دودح نع ًاجورخ وأ « ضعبلا ركذب ءافتكا « ءاقفرلا عم ةموصخلا هب

 "0 انه هركذل جتحي مل فقول يف فالتحال وأ « قسفلا يف

 ٠ ةنجلا الإ ءازج روربما جحلل سيل :

 سيل روربملا جحلا » : هي لا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نع
 © ةنجلا الإ ءازج هل

 . ملسم هاور )١1(

 ْ . ١١9/5 ريدقلا ضيف (*)
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 دهن ش٠ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ىلإ ةرمعلا » : كيَع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 206 ةدجلا الإ ءازج هل سيل روربملا جحلاو « امهنيب امل ةرافك ةرمعلا

 ةرمعلا ىلإ ةرمعلا » : ِهتَع هللا لوسر لاق : لاق ةعيبر نب رماع نعو

 ."6 ةنجلا الإ ءازج هل سيل روربملا جحلاو« اياطخلاو بونذلا نم امهنيب امل ةرافك

 اهدعب نمزلا نوك لاح ةرمعلا : يأ « ةرمعلا ىلإ ةرمعلا » : يوانملا لاق

 ( عم » ىنعمب امنوك لمتحيو : ليق « اهلصأ ىلع ءاهتنالل ىلإف « ةرمعلا ىلإ يبتني
 ةرمعلا وه رفكلا نأ لوألا لع ثيدحلا رهاظو « رئاغصلا نم « امي ا ةرافك ٠

 ةرافك ةرمعلا نوك لكشتساو « أعم امهنأ يناثلا ىلعو . هانمدق امب اهدييقتل ىلوألا

 ريفكتو « اهنمزب ديقم ةرمعلا ريفكت نأب بيجأو « اهرفكي رئابكلا بنجت نأ عم اه

 . دبعلا رمع عيمجل ماع بنجتلا

 لب « هيونذ ضعب ريفكت ىلع ءازجلا نم هبحاصل رصتقي ال روربملا جحلاو
 ."”ةنجلا لخدي نأ نأ دبال

 « هبونذ ضعب ريفكت ىلع ءازجلا نم هبحاصل رصتقي ال : اًضيأ يوانملا لاقو

 نإو اهلخدي نمؤم لكف الإو « باذع ريغب وأ « نيقباسلا عم اهلخدي نأ دبال لب

 احلا
٠ 

 وهو تباث نب دمحم هيف : يمثيهلا لاق ٠ : 1.5/8 ريدقلا ضيف يف يوانملا -

 ش . ينابلألا هتسحو يطويسلا هححصو . ٠ فيعض

 . ةجام نباو « يذمرتلاو « يناسنلاو « ملسمو « يراخبلاو « كلام هاور (1)

 ٠ فيعض وهو « هللا ذيبع نب مصاع هيف : يمثيهلا لاق . هدنسم يف دمحأ هاور حيحص 0

 . عماجلا حيحص يف ينابلألاو 5 يطويسلا هححصو

 . 5/5 ريدقلا ضيف (*)

 . 205/5 ريدقلا ضيف (54) .



 ةرمعلاو جحلا لئاضف 1 ا موب

 ٠ بونذلاو رقفلا نايفني ةرمعلاو جحلا :

 رقفلا نايفني امهنإف « ةرمعلاو جحلا اوميدأ » : ع هللا لوسر لاق

 ديدحلا ثبخ "”ريكلا يفني ك5 بونذلاو :”".

 اوعبات » : تع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع

 ديدحلا ثبخ ريكلا يفني 5 بونذلاو رقفلا نايفني امهنإف « ةرمعلاو جحلا نيب

 .""« ةنجلا الإ باوث ةروربملا ةجحلل سيلو.« ةضفلاو بهذلاو

 «ةرمعلاو جحلا نيب , اوعبات ٠ : نع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رمع نع
 2 ديدحلا ثبخ ريكلا .يفني م «بونذلاو رقفلا يفنت امهنيب ةعباتم نإف

 : ( 73؟4/ ١ ) [ ريدقلا ضيف ] يف يوانملا لاق

 نايحني امهنإف « هللا هجول « ماودلا ىلع امهب اوتأو « اًيدن اوعباتو اوبظاو »

 ؛ يأ « طق جاح رعمأ ام » ربخ يفف « رقفلا يفني هتدح ىلع امهنم لكو « رقفلا

 . « بونذلا ناوحميو ١ « ضراعل دارفألا ضعب يف هفلختو « جاتحا الو رقتفا ام

 .رئاغصلا رفكت امنإ اهنأ رهظيف ةرمعلا امأو ءرئابكلاو رئاغصلا رفكيف جحلا امأ

 )١( روك نيطلا نم ينبملاو « دادحلا هيف خفني قز : ريكلا .

 لاق . رباج نع « [ دارفألا ] يف ينطقرادلاو « طسوألا يف يناربطلا هاور : حيحص (؟)

 عمو « مالك هيفو « ليقع نب دمحم نب كلملا دبع نع هيف : يمشيهلا لاق ١ : يوانملا

 . 50١ مقر عماجلا حيحص يف ينابلألاو , يطويسلا هححصو . « نسح هئيدح كلذ
 « بيرغ حيحص نسح ثيدح : لاقو « يذمرتلاو « هدنسم يف دمحأ هاور : حيحص (5)

 « [ ةيلحلا ] يف معن وبأو « [ ريبكلا ] يف يناربطلاو هحيحص يف ةميزخ نباو , يئاسنلاو
 حيحص يف يفابلألاو « يطويسلا هححصو « يوغبلاو [ نايبلا عماج ] يف يربطلاو
 . دوجنلا يبأ نب مصاع لجأ نم طوؤانرألا بيعش هدانسإ نسحو « عماجلا

 « يربطلاو , ركاسع نباو « ىلعي وبأو « هجام نباو , هدنسم يف دمحأ هاور : حيحص 0

 هدنس : طوؤانرألا بيعش لاقو « ينابلألا هححصو ء رمع نع يديمحلاو , يلماحملاو
 . دهاوشلا يف نسح
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 يذلا ديدحلا خسو ريكلا يفني 5 ءسوسحمب لوقعم هيبشت كلذ هبش مث
 هلوخد عباتتب الإ هثبخ يفني الف «ثبح هنم جرخي ةرم لك يف هنإف ءرانلا هجرخت

 ىلإ ءاثبخ اهرثكأو «ةبالص تاعبطنملا دشأ وه يذلا ديدحلا ةصاخو ؛هرركتتو

 . نيكسنلا ىلع ةموادملا اهليزي تمظعو تثبخ نإو بونذلاو ءدتشا نإو رقفلا نأ

 :(757؟5- ١5ه 3 ) هللا همحر لاقو

 . اوجحف مترمتعا اذإو « اورمتعاف مججح اذإ يأ :

 لم: عاطل ل لاقو + يطل لق. لادا ةقملا دارك قل لإ

 مظعألا ىنغلا نأ ىلإ ةراشإ هنوكو هليَْع ىفطصملا اهملع « ةيصوصخل كلذ نوك
 . ةكئالملا جاحلاب هللا ةاهابم نم مظعأ ءاطع الو « هللا ةعاطب ىنغلا وه

 نأل ؛ ثبخلا رانلا ةلازإب « بونذلا ةلازإ يف امهتعباتم لّثم : يوانملا لاق

 جحلاو « اهليزت ةضايرل جاتحم « ةيبضغلاو ةيوهشلا ةوقلا هتلبج يف زوكرم ناسنإلا

 « كلاهما ماحتقاو « امظلاو « عوجلاو « لاملا قافنإ نم : تاضايرلا عاونأل عماج

 . اها(« كلذ ريغو ناوخالاو نطولا ةقرافمو

 : داهج جحلا ه

 لمعلا يأ : هلك لا لوسر ل : لاق هنع هللا يضر ةريره يلأ نع
 .« هللا ليبس يف داهجلا و : لاق ؟اذام مث :ليق .« هلوسرو هللاب ناميإ » :لاق ؟لضفأ

 "6 روربم جح » : لاق ؟ اذام مث : ليق

 «هدحو هلل ناجإلا لامعألا لضفأ و : هع هللا لوسر لاق :لاق زعام نعو

 : ("'« اهبرغم ىلإ سمشلا علطم نيب اك لامعألا رئاس لضفت «ةرب ةجح مث «داهجلا مث

 ) )1١ملسمو يراخبلا .

  (2١هازع ام دعب يمئيهلا لاق . [ هدنسم ] يف دمحأو  مبكلا ] يف يئاريطلا هاور : حيحص

 -اوسيل يناربطلا لاجر نأ يىضتقاف ©« حيحصلا لاجر دمحأ لاجر » : يناربطللو دمحأل



 ةرمعلاو جحلا لئاضف 1 | 4

 روصقل « نكر وهو. جنحلا ىلع نكرب سيلو داهجلا مّدق و : يوانملا .لاق

 « نيع ضرف داهجلا ناك ثيح ناك وأ « داهجلا عفن يدعتو « ًابلاغ جحلا عفن

 ١ لل“ دعلاح هنم مهأ ناكو

 : ناعون وهو « هللا ليبس يف داهجلا اهلضفأو « حراوجلا لمع امهعبتي مث « ناسللاو

 . هللا ليبس يف هلاتقو «رفاكلا هودعل نمّملا دهج : .2امهلضفأ

 : هتكَيَع يبنلا لاق اك هللا ةعاط يف سفنلا داهج : داهجلا نم يناثلاو

 . هللا يف هسفن دهاج نم دهاجما ٠١

 ًادباو « اهزغاف كسفنب أدبا : وزغلا نع هلأس نمل ةباحصلا ضعب لاقو

 . اهدهاجف. كسفنب

 . ةعاطلاو ركذلاب هتويب ةرامع « هللا ةعاط ىلع سفنلا ةدهاجم مظعأو

 : ىلاعت هللا لاق « يناثلا اذه نم لضفأ , داهجلا نم لوألا عوتنلاو

 دهاجو رخآلا مويلاو هللاب نمآ نمك مارحلا دجسملا ةرامعو جاحلا ةياقس متلعجأإب

 اونما نيذلا . نيملاظلا موقلا يدب ال هللاو هللا دنع نووتسي ال “هللا ليبس يف

 ةجرد مظعأ مهسفنأو مهاومأب هللا ليبس يف اودهاجو اورجاهو

 .# . هللا دنع

 تنك : : لاق هنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا نع ملسم حيحص يفو
 دنع

 يقسأ نأ الإ مالسإلا دعب المع لمعأ الأ يلابأ ال : لجر لاقف هع يبنلا ربنم

 دجسملا رمعأ نأ ال مالسإلا دعب المع لمعأ الأ يلابأ ال : رخآ لاقو « جاحلا

 « هرتاوت مهضعب ىعدا لب « ةحصلا ىلإ هيقرت دهاوش هل ثيدحلا يوانملا لاق « كلذك ِ

 جحيرختو 220٠7 مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو « هئسحل يطويسلا زمرو

 . ٠١7/5 بيغرتلا

 ) )0١ريدقلا ضيف 7
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 : لاقو رمع مهرجزف « متلق امم لضفأ هللا ليبس يف داهجلا : رخآ لاقو « مارحلا

 اذإ نكلو « ةعمجلا موي وهو ٠ هُوَ هللا لوسر ربنم دنع مكتاوصأ اوعفرت ال

 ملعجأ إ» : لجو زع هللا لزنأف « هيف متفلتخا اميف هتيتفتساف تلخد ةعمجلا تيلص
 . ةيآلا # . مارحلا دجسملا ةرامعو جاحلا ةياققس

 لضفأ دارملا نأ نب ةيآلا هذه لوزن ببس هيف ركذ يذلا ثيدحلا اذهف

 لدت ةيآلا نإو . | : عوطتلاو لفاونلا لامعأ نم ىلاعت هللا ىلإ هب برقتي ام

 نم لضفأ داهجلاب مو نأ ىلع لدف « ناميإلا عم .داهجلا كلذ لضفأ نأ ىلع

 يلأ ثيدح لمحي اذه لثم ىلعو ؛ ١ جاحلا ةياقسو مارحلا دجسملا ةرامعب عوطتلا

 داهجلا ضرف نإف « هب عوطتملا جحلا نم لضفأ داهجلا نأو « هنع هللا يضر ةريره

 مالكلا اذه لاق ِهتَع يبنلا لعلو « ةعساتلا ةنسلا ىلإ | ءاملعلا نم ريثك دنع رخأت

 . ًاعوطت ذئتيح ناكف « ةيلكلاب جحلا ضرفي نأ لبق

 يف لاكشإ الف « نيع ضرف مالسإلا لوأ يف ناك داهجلا نإ : ليق دقو

 « ةيافك ضرف داهجلا راص نأ دعب امآف « هضارتفا لبق جحلا ىلع هميدقت ىلع اذه

 . داهجلا نم لضفأ نوكي ذكتيح ضرتفملا جحلا نإف . نيع ضرف جحلاو

 رشع نم لضفأ وزغلا لبق ةجح : صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لاق

 . تاجح رشع نم لضفأ ةجح دعب ةوزغو « تاوزغ

 فرشأ داهجلا سنج نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدحب دارملا نوكي دقو

 ضرف هنوك وهو داهجلا نع هب زاتع فصو جحلل ضرُم ْنِإف « جحلا سنج نم

 . ملعأ هللاو . لضفأ داهجلاف الإو « داهجلا نم لضفأ صوصحملا جحلا راص نيع

 : يناوخإ»

 ش طابرلا نم ةالصلل اهدصقو مارحلا دجسملا ىوس دجاسملا ةرامع تناك نإ

 هللا هصخ يذلا فاوطلاب هترامعو هترايزل مارحلا دجسملا دصق نإف « هللا ليبس يف

 : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو « « لجو زع هللا ليبس يف داهجلا نم عون هب



 ةرمعلاو جحا لئاضف كل

 داهجلا لضفأ نكل ؛ : لاقف ؟ دهاجن الفأ لمعلا لضفأ داهجلا ىرن « هللا لوسر اي

 ٠ ءاسنلا داهج لضفأ : ينعي - '''( روربم جح

 ."" جحلا نكداهج » وهو رخآ ظفلب يراخبلا هجّرخ دقو

 «فيعض لك داهج جحلا» :لاق ِهَْم يبنلا نع اهنع هللا يضر ةملس مأ نعو

 ةأرملاو فيعضلاو ريبكلا داهج » : اًعوفرم هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 ."76 ةرمعلاو جحلا

 نابج يفإ : لاقف هم هللا لوسر ىإ لجر ءاج يلع نب نيسحلا نعو

 ." جحلا هيف ةكوش ال داهج ىلإ مله » : هي لوسرلا هل لاقف فيعض ينإو

 . '”.يداهجلا دحأ هنإف جحلا يف لاحرلا اودش : رمع لاق

 فز

 )١( يراخبلا .

 . دمحأو يراخبلا (5)
 ١) ينابلألا هنسح . يلع نع يعاضقلاو « ةجام نباو هدنسم يف دمحأ هجرخأ : نسح .

 ال نكلو « حيحصلا يف مهب جتحي تاقث هلاجرو : يواخسلا لاق : يوانملا لاق

 هدروأ هنإف « يذمرتلا حّرص هركذ امو ها .  ةملس مأ نم عامس رفعج ينأل فرعي

 نم هنأل ؛ لسرم هنإ : لاقف يراخبلا هنع لأس هنأ ركذ مث . ةملس مأ نع للعلا يف

 . اهكردي ملو « ةملس مأ نع يلع نب دمحم ثيدح
 لاجر هلاجر : يمئيهلا لاقو . ظفللاب دمحأ هنع هاورو « ُقاسنلا هاور : نسح هدنس (:)

 . ينابلألا هنسحو « يطويسلا هححصو « حيحصلا
 ؛ 191١ مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو « ريبكلا يف يناربطلا هاور : حيحص (ه)

 . 5517 ءاورآلاو

 يراخبلا هركذ (440 - 444/ 7) لاحرلا ىلع جحلا باب - جحلا باتك يراخبلا (5)
 عمم هنا ةعيبر نب ثباع نع روصنم نب ديعسو «قازرلا دبع هلصو :ظفاحلا لاقو ءاقيلعت

 . ةرمعلاو جحلا ىلإ لاحرلا اودشف ؛ جورسلا متعضو اذإ : بطخي وهو لوقي رمع



 1 1 | ةرمعلاو جحلا لئاضف

 يف جرسلاف « لحرو جرس وه امنإ : هنع هللا يضر دوعسم نبا لاقو
 .""جحلا لحرلاو هللا ليبس

 ' جحلاو « حاورألا لذبو « لاملاو ندبلاب مالآلا لمحت داهجلا : يوانملا لاق
 . يف داهجلا نم فعضأ داهج وهف « حورلا نود لاما ضعبو ندبلاب مالآلا لمحت

 ."'داهج هل جحلاف ؛ رذعل جحلا نع فعض نمف « هللا ليبس

 © هللا ليبس يف .ةقفنلاك جحلا يف ةقفنلا 0

 ةقفنلاك جحلا يف ةقفنلا ٠ : لاق هع يبنلا نع هنع هللا يضر ةديرب نع

 هللا ليبس يف اوقفنأوإ» :ىللاعت هلوق هيلع لديو "'فعض ةئامعبسب هللا ليبس يف
 جحلا اوهتأو . نيدسحملا بحي هللا نإ اونسحأو ةكلبتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو
 ةلمج يف لخدت ةرمعلاو جحلا يف ةقفنلا نأ ىلع ليلد هيفف . تايآلا « هلل ةرمعلاو

 . هللا ليبس يف ةقفنلا

 جحت نأ هتأرما تدارأف « هللا ليبس .يف هريعب لعج ةباحصلا ضعب ناك دقو

 ."6 هللا ليبس يف جحلا نإف « هيلع يجح و : هَل يبنلا اهل لاقف « هيلع

 روكذملا ( هللا ليبس ) مهس نم هيف فرصي جحلا نأ ىلع هب لدتسي اذهو

 جحي ام جحي مل نم ةاكزلا نم ىطعيف « ءاملعلا يلوق دحأ وه اك ةاكزلا ةيا يف

 . بجر نبا مالك ها” مهنيب فالتخا عوطتلا جحلا هئاطعإ يفو « هب

 )١( هكسانم يف دمحأ مامإلا هجرخخ .

 )١( ريدقلا ضيف * /5017 .

 هححصو « ننسلا يف يقبيبلاو « ءايضلاو « هدنسم يف دمحأ هاور : نسح هدانسإ (؟)

 ا . ريدقلا ضيف يف يوانملا لوق عجاري . يطويسلا
 . ننسلاو ديناسملا لهأ هجرخو « اقيلعت يراخبلا هركذ (؛)
 . 518 - 54١ فراعملا فئاطل 5-5
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 :؟مورحملا نم ه

 : لوقي لجو زع هللا نإ » : لاق هع هللا لوسر نأ هعفري ديعس يأ نع

 ةسمخ هيلع يضحي « ةشيعملا يف هيلع تعسوأو « همسج هل تححص ًادبع نإ و

 0 مورح يلإ دفي ال ماوعأ .

 « يتيب ىلإ لقي ملو « لإ دفي ال » لمأتو ثيدحلا اذه ىلإ يخأ اي رظنا 2

 فيكو ؟ هيلإ لحري ال نم ًامورحم نوكي ال فيكف « هللا ىلإ ةلحرلا وه جحلاف .
 ىلإ بدن اذهف .. ةكئالملا مهب هللا يهابي موق نم نوكي ال نم ًامورحم نوكي ال

 . رداقلل ماوعأ ةسمخ لك جحلا

 : ( /١٠١"7 ؟ ) [ ريدقلا ضيف ] يف يوانملا لاق

 يضمت هتشيعم يف هيلع تعسوو « همسج هل تححصأ اًفلكم اًدبع نإ و

 ديزم نم وأ « ريخلا نم نامرحلاب هيلع ىضقي « يتيب روزي ال ماوعأ ةسمخ هيلع
 هبح مدع ىلع هتلالدل ؛ همأ هتدلو مويك ريصي ثيحب « نارفغلا مومعو « باوثلا

 . مهلالخو مهنكامأو مهلالطأو « بابحألا دهاعم ةرايز باجنألا ةداعو « هبرل

 بجي : لوقيف « ذخأي هبو ثيدحلا اذه هبجعي نسحلا ناك : رذنملا نبا لاق

 . ها « ذاش لوق وهو « نينس سمخ جحلا كرتي ال نأ حيحصلا نمْوملا ىلع

 لاقو « يرابنألا ركب وبأو « نابح نباو « هدنسم يف ىلعي وبأ هج رخأ : حيحص )١(

 ةقدص هيف : يوانملا لاقو . فيعض دنسب ةريره يبأ نع السرمو افوقوم درو : يقيببلا
 .الو هئيدحب لاغتشالا زوجي ال : نابح نبا لاقو . دمحأ هفعض « يناسارخلا ديزي نبا

 « ربخلا اذه نازيملا يف هل قاس مث . ثيدحلا ركنم : يراخبلا لاقو . هب جاجتحالا

 ىورو ها . يدع نبا لاق اذكو ركنم اذه ةبقع : يراخبلا لاق : ناسللا يفو

 هفعضو « حيحصلا لاجر هلاجر : يمئيهلا لاقو « ةريره يبأ ثيدح نم هوحن يناربطلا

 . طوؤانرآلا بيعشو « ينابلألا هححصو . يطويسلا



 1: ةرمعلاو جحلا لئاضف

 0 هللا نامض يف جاحلا 0

 هللا نامض يف ةثالث » : لاق هلع يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره ينأ نع

 هللا ليبس يف اًيزاغ جرخ لجرو هللا دجاسم نم دجسم ىلإ جرخ لجر :لجو زع

 ." اججاح جرخ لجرو « ىلاعت
 هظفح يف : يأ « لجو رع هللا نامض يف /8١9 ( : ١ " ) يوانملا لاق

 | , . اها هتياعرو هتءالكو

 نمو «دقف اذامف هللا دجو نم « !! هيلغ ءيش يأف هعم هللا ناك نم

 . !! دجو اذامف هللا دقف

 0 هللا دفو رامعلاو جاجحلا 0

ليبس يف يزاغلا » :لاق هع هللا لوسر نع امهنع هللا يضر رمع نبا نع
 هللا 

 ("" مهاطعأف هولأسو «هوباجأف مهاعد :هللا دفو رمتعملاو جاحلاو ءلجو زع

 : ( 05/ 5 ) [ ريدقلا ضيف ] يف يوانملا لاق

 ىلإ مهاعد « هرمأل الاثتما هيلع نومداق : يأ هللا دفو رمتعملاو جاحلا»

 نايب ': ثيدحلا دوصقمو . هولأسام مهاطعأف هولأسو « هوباجأف راتعالاو جحلا

 هذه الإ هجح نم جاحلل نكي مل ول . « هتوعد درت ال اًروريم اًجبح جاحلا نأ

 . هللا ماو هتفكل

 افا عج ي قايألا عحصو + ةوره يأ عةيلغا في وأ ار حيحص )١(
 ٠ مقري ةحيحصلاو ع 50145 مقرب

 « يطويسلا هححسصو ءرمغ نبأ نع نايحأ نباو « ةجام نبا هجرخأ : حيحص (؟)

 نابح نبا حيحصو « +041 عماجلا حيحص رظنا . طوؤانرألا بيعشو « ينابلألاو

 . طوؤانرالا قيقحتب



 ةرمعلاو جحلا لئاضف كك

 جاجحلا و : لاق ع هللا لوسر نع هنع هللا يضر رباج نعو

 ."" مهاطعأف هولأسو « هوباجأف مهاعد « هللا دفو "”رامعلاو

 © ةقدصلا نم لضفأ جحلاب عوطتلا 0

 : ( 548 - 5544 ) [ فراعملا فئاطل ] يف يلبنحلا بجر نبا لاق

 نود ندبلا دهجت ةالصلا اذإف « ربلا لامعأ يف ترظن : ءاثعشلا وبأ لاق »

 . « لضفأ هتيأرف امههدهجي جحلاو « كلذك مايصلاو « للملا

 نم جرخي جاحلا نأ : يرعشألا ىسوم يبأ نع هدانسإب قازرلا دبع ىورو

 ؛ جحلا جلاعأ تنك ينإ : ىموم ابأ اي : لجر هل لاقف « همأ هتدلو مويك هبونذ

 . ؟ جحلا لدعي ءيش نم لهف « تفعضو تربك دقو

 امأف « ليعامسإ دلو نم ةنمؤم ةبقر نيعبس قتعت نأ عيطتست له : هل لاقف

 . الثم لاق وأ اًلدع هل دجأ الف ليحرلاو لحلا

 ؟ ةقدصلا مأ لضفأ ةضيرفلا دعب جحلا له : لكس هنأ سواط نع هدانسإبو

 ؛ هدنع ةالصلاو « تّيبلاب فاوطلاو بصنلاو رهسلاو ليحرلاو لحلا نيأف : لاق

 . لضفأ جحلا : لوقي هنأك « رامجلا يمرو : عمجو « ةفرعب فووقولاو

 :ةقدصلا وأ ًاعوطت جحلا ليضفت يف ءاملعلا فلتخا دق :يلبنحلا بجر نبا لاق

 )١( عريدقلا ضيف] يف يوانملا لاق ١ /4١5 : ٠ يرشخمزلا لاق . نورمتعملا : يأ رامعلا :
 نوكي نأ لمتحيف « هدبع اذإ هللا رمع نككل ؛ رمتعا ىنعمب :رمع ملعأ اميف ءىجي مل

 نأو « هعمس انريغ لعلو « هعمسن م نإو « رمتعا ىنعمب رمع نم رماع عمج :رامعلا ٠

 . ضعب نود فيراصتلا ضعب هنم لمعتسا امم نوكي

 ' تاق هلاجر يمئيهلا لاق ٠ : يوانملا لاق . رباج نع دنسملا يف رازبلا هجرخأ : نسح (؟)

 . عماجلا حيحص يف ينابلألا هنسحو « هنسحلا يطويسلا زمرو



 4 ةرمعلاو جحلا لئاضف .'

 .اضيأ نسحلا هلاقو « ءاثعشلا وبأو سواط هلاق م جحلا حجر نم مهنمف

 . يعخنلا لوق وهو ةقدصلا حجر نم مهنمو

وأ « ةجاتحم محر مث ناك نإ : لاق نم مهنمو
 ةقدصلاف « ةعاجم نمز 

 . دمحأ صن وهو لضفأ جحلاف الإو « لضفأ

 لضفأ بوركملا نع سيفنتلاو محرلا ةلص نأو « هانعم نسحلا نع يورو
١ ١ 

 )١( فراعملا فئاطل 551 - 588 .





 لصف

 «ٍرماض لك ىلعو الاجر كوتأي جحلاب سانلا يف نذأوإب





 ها ةرمعلاو جملا لئاضف

 (] «رماض لك ىلعو الاجر كوتأي جحلاب سانلا يف نذأوإ» [

ربإ ىدانق البا يعو ذأ لق ؟ قرص غلي امو براي لاق « جحا
 : مها

 ءامسلا نيب ام هعمسف لاق « اوججُحف قيتعلا تيبلا ىلإ جملا مكيلع بك سانلا ابيأو

 . 2” نوبلي ضرألا ىصقأ نم نوئيجي سانلا ىرت الفأ « ضرألاو

 : لاق « جحلاب سانلا يف نذَأ ْنأ هيلإ هللا ىحوأ تيبلا مهاربإ ىنب امل : هنعو

 هعمس ام هل باجتساف « هوجحت نأ مرمأو « نيب ذختا دق مكبر نإ الأ : مهاربإ لاقف

 . كيبل مهللا كيبل : ءيش وأ بارت وأ ةمكأو رجشو رجح نم

 مكيلع بتك : سانلا اهيأ اي : ىدانف رجحلا ىلع هللا ليلخ مهاربإ ماق : هنعو

 قبس نُمِم نما نم هباجأف « ءاسنلا ماحرأو لاجرلا بالصأ يف ْنَم عمسأف , جحلا

 ٠ . كيبل مهللا كيبل ةمايقلا موي ىلإ جحي نأ هللا ملع يف

 ىثنأو ركذ لك بلق يف ترقو : ريبج نب ديعس لاق

 اولاقف مكبر اوبيجأ سانلا اهيأ اي : لاقف هماقم ىلع مهاربإ ماق : دهاجم لاقو

 . ذئموي مهاربإ باجأ نم وهف مويلا جح نمف « كيبل مهللا كيبل

 ىبا ام :لاقو «مهلجرأ ىلع :لاقو «ةاشم :لاق الاجر كوتأي :سابع نبا لاق

 .4 الاجر كوتأي ) :لوقي هللا تعمم اًيشام تججح نوكأ نأ الإ ينتاف ءيش ىلع

 . نييشام ليعامسإو مهاربإ جح : دهام لاقو

 : ليزاهملا لبإلا يه : ريرج نبا لاق : رماض لك ىلعو



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ْ ه١

 . لبإلا : سابع نبا لاقو

 ردقلا ىرج نم باجأ ."'ديعب ناكم : ينعي قيمع جف لك نم نيتأي
 امو « مكبرب تسلأ # مويل اخأ مويلا كلذ ناكف « ( كيبل مهللا كيبل ) هجحب
 ةدقفأ لازت امو « دغلاو مويلا ىلإ مالسلا هيلع مهاربإ ذنم ققحتي هللا دعو لازي

 يذلا رداقلا ينغلا .. هب فاوطلاو هتيؤر ىلإ فرتو « مارحلا تيبلا ىلإ يوبت سانلا

 دجي ال يذلا مدعملا ريقفلاو « هلقنت ةفلتخملا بوكرلا ةليسوو « هبكري رهظلا دجي
 ةيبلت ةديعبلا ضرألا جاجف نم نورطاقتي ءالؤه نم فولألا تارشعو « هيمدق الإ
 .””ماوعألا فالآ ذنم مالسلا هيلع مههاربإ اهب نذأ يتلا هللا ةوعدل

 0 عجس 0

 نم كئادنب مهجعزأو 2 مهداعم يف مهعفن لصحيل « مهدان مهاربإ اي

 . 4 الاجر كوتأي جحلاب سانلا يف

 « يعاسلا ىقلأ انأ « يترايز نع اًقلختم اي « يعادلا انأ « يع الفاغ اي
 « يلبس ىلإ وعدي « يليلخ تمقأ انأ « يعالطا تفرع ول . يدصق نع الوغشم اي

 . « الاجر كوتأي جحلاب سانلا يف نذأو » الابقإ يبحم ىلع « ٍليونتب تلبقأو

 اورهطو « مهرابغ اورثاو « مهراقتفا اوقناعو « مهرايد اوقراف ماوقأ رد هلل

 « اعيمج لذلاب هيدي نيب نوفقيو « اعيمس ابيرق تيبلا دنع نوعدي « مهرارسأ
 مهدافأف ءاعيدوت مهتاوهش بولطم اوعّدو دقو ءاعيرس ايعس هيضارم يف نوعسيو

 .«الاجر كوتأي جحلاب سانلا يف نذأوإ الافطأ مهجرخأ مويك مهعجر نأ مهالوم

 )١( يربطلا ريسفت  -1.5/ 8/ا.١,

 )( .؟عا4/ ع لالظلا



 ةرمعلاو جملا لئاضف
 هع

 « افصلا اوُمَأ نأ دعب ةورملا اودصقو ء افصلا ىلإ اورجاهو ردكلا اورجه

 . ىفكو مهبسح وه نمي مهلامآ تقلعتو « افجلا اوفاخو درلا اورذحو

 افرش اولانيل ينيب وحن  مُمهوعدأ انأ يراوز دان

 اَهلَدْرُم اًونَد ذإ يميرحب 2 اولزن ام اذإ يدفو مهف

 افرط اوبحأ ام يللاون ْنِه محو ٌديزم يدنع محلو

 ىفلرلا نوبلطي يلاب وحن اودصق ذإ مهناطوأ اوقراف
 "افلح يِشْنُيَو ىمْنَي افلَس اولقأ ام ينم مهلف

 © # رماض لك ىلعو » 0

 بر ىلإ نيرئازلاب لفرت باعنإلاو ءاضنإلا ىلع رباوص « بابحألا لمحت بئاجن

 ٠ رئاشعلا قارف ىلع مهربص ىلإ ترظنو « رئاشبلاو فحتلا مه ترخدا « بابرألا

 يف تبتكو « رفاسملا رابغو ثعشلا ثعش تمحرو « رفاولا لمألا لين ىلإ مهتوعدو

 ءرداصو يوحن دراو لك ةراجت تحبرأو ءرفاحو فخ يذ لك تاوطخ مهتانسح

 .4 . رماض لك ىلعو الاجر كوتأي 0 :مهدانف ءرساخ مييف امو مهزانم ىلإ مهتدعأو

 © 4# قيمع جف لك نم نيتأي» 0

 يلجأل اولمتحاو « قيضمو دوعصو طوبه نيب « قيرطلا قاشم ىلع اوربص

 اوبحاصو نيشي ام اوبناجو « قيحس دلب لك نم اياطملا مهب تيدُحو « قيفرلا قلخ

 «قيحرلاو ليبسلسلا نم يئاقل موي مهنيقسألف «قيرلا ةلقو هافشلا ًامظ اورباصو «قيلي ام

 . « قيمع جف لك نم نيتأي رماض لك ىلعو الاجر كوتأي » :مهدانف

  )19ةرصبتلا 1419/5--1١448.





 ! ةلحرلا هللا ىلإ

 0( ذ + ترك ١ ةلحرلا هذه 7 ا ىلإ ةلحرل 5 'ش





 ها ظ ش ةرمعلاو جحلا لئاضف

 6 هللا ىلإ ةلحرلا ©

 . « مورحغ ... يلإ دفي ال : ثيدحلا يف ءاج اك « هللا ىلإ ةلحرلا معن

 . جيجحلا ليخو لبإ ... جحيجض توص نم هالحأ ام هللو

 يأو ةفقو ... قيتعلا هتيب ىلإ « ايندلا راد يف هيلإ ةلحرلا عم ةظحلب ةظحل

 . ريسلا بيطتو « ممهلا ذحشتو , دصقلا ححصت ةفقو !! ةفقو

 . ؟ نودمعت نم ىلإو . نودصقت نم نوردتأ ... جيجحلا ابيأ

 بسابسلا بْؤوَجو ؟ ناوسنلا ةفراقم كرتو ؟ ناطوألا ةقرافم جحلا نونظتأ
 . هللاو الك ؟ لحاورلا ىلع لحارملا عطقو ؟ بئاجنلا ىلع

 « ةيطملا ءاطتما لبق « ةيوطلا حالصإو « ةيربلا لبق بلل ةينلا صولخ لب
 علخ لبق سابلإلا سابل عزنو « تاقيملا يف بهأتلا لبق , تاقيملا مويل بهرتلاو
 . طيغغا كرت لبق طيرفتلاو طيلختلا رجهو : سابللا اذه

 ؟ بوح نع عزني مل نم طيخلا ع... * . :.:ذلا ىف اسمغنم لسغلا عفنيفأ

 . ؟ مارحلا يي نوبي ْنَمَع مارحإلا يف لوخدلا عفدي وأ

 . ؟ هفرع امو ٌقحلا لهج ْنمل ةفرع يداو لولح أ

 . ؟ تارمج رارصإلا ران نم هبلق يف ْنَم تارمجلا راجحألاب يمرلا وأ

 ؟ فيحلاو فنجلا لهأ فيخلا يداو لوزن وأ

 .؟ عابطلا ةقفاومب بوحلا رسأ يف وه نم عابطضالل بوشلا رسكب عفلتلا وأ

 . ؟ ْتْيِم لفاغ بلقب ُثيبلا لوح فاوطتلا وأ



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ش هم
 ههه هه هسا

 . ؟ ةورم الو افص هل سيل نمل ةورملاو افصلا نيب يعسلا وأ

 . ؟ سانلا قلح ديري نم سأرلا قلح دري وأ

 لّصف اذإ رمألا نإف « نطاوملا هذهل « نطابلا ةبهأ ذب هللا مكمحر اوعدباف .
 #« رودصلا يف ام لّصحم .  رودصلاو دورولا يف

 .تيبلا ىلإ نحت مجعلا متاهبلا هذه ...لبالا نأ ىرتل ...ثيدحلا اذه ىلإ رظنا :يخأ :

 0 4 1 0 55 تاع 0

 مجعالا حيصفلا ىكبأ امبرلو هتاغلب هقوش نع ىنك لك

 ةيبيدحلا مري ُهَْع هللا لوسر رحن : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع
 ىلإ نحت 5 تّنح تيبلا نع تّدّص املف « لهج يبأل لمج اهيف ةندب نيعبس
 . تيبلل لبالا نينح اذه .اهدالوأ

 .«رماض لك ىلعوإط باكرلا مهتقفاوف «4سفنألا قشبإط رفسلا ديب موقلا عطق
 ايييجع أبن ال نإ ابونجلا مسنت اياطملا عد

 ابيبح تقراف دق ْنأ دهشي 2 ابوغل تكتشا امو اهنينح

 ابيصن تنلعأ امم رسب <ابيكك ىتف الإ تلمح ام

 ايينلا نهب انرثأل ْنذإ ابولق انل قوشلا رداغ ول

 ابيرغلا دعسي بيرغلا نإ

 ء مجست نوفجلابو « مزرت يطملابو « نحت لماوزلابو « نكت لماحماب ينأك ١
 . هلمأ ظحالي لمؤملاو « هلمع لمع دق تيبلا ىلإ قوشلاو

 بورككملا سفنتو اننيب ام 2ىدملا دعب نإو يكاشلا هنأ يل

 يف دجت ةرات « باكرلا دجو تملع دق اهنأك « قونلا نينح نم ًابجعاو

 دق اهتأك ء حرمت ةراتو 08 قانعألا ءىطأطتو لذت ةراتو 2 فقوتت ةراتو )2 ريسلا

 . نيفراعلا لاوحأ تراعتسا
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 اهارع ام اهارس يف اهركاذأ

 تبرق دق ينم تنظ املك

 ىلع يليلخ اي اهادعسأ

 ابصلا دهع نم لاز اه اركذ

 اهل يداحلا اهيأ اي اهنغ

 اهقوش يفكي طوسلا اهنع حن
 ىقنلا نابثكب دجولا اهعاب
 تلمح ْنَم تملع اهارتأ

 فق مالعألا كل تحال نإ تنأ

 يدبك نع لسو يداولا ىلع فق
 مهراد ينايدها يقيفر اي

 برغ مهسب لوتقم انأ

 هجح نم ىلع ديصلا مرح
 اتشع يربق حول يف ابتكا

 اهارب يف اقوش خفنت تدغف

 اهارب دق رمأ ريسلاو اهريس

 اهارك راط اهراد تنادتو

 اهاعدف وأ ىوملا يف اهاعد ام

 اهاضر وهف ابصلاو اهايلخ
 اهارس رظناو اقنلاب وأ ىمحلاب

 اهافك دق ام اهسفن يف تأر دق

 اهارتشا فيك اهعاب اذإ ابجع
 اهارذ يف نم تفرع دق اهتي

 اهاوس ءيش ال دوصقملا يهف

 اهاهد اذام يدبكاو يدبك

 اهارثو يلاعدو يناعدو
 اهامز ام وأ ىنم فيخ هسوق

 اهامر دق نم يتجهم ىلإ رظناف

 اهانم تلان امو تتام ةجهم
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200١ 

 هعفر وأ ةئيس هنع احم وأ « ةنسح اهب هل ىللاعت هللا بتك الإ اًدي عضت الو « الجر

 هترايز ركذتي ء كلذ لبق جحلا هل قبس دقو « ةوطخ جاحلا راس املك

 امنإ اقيفر يداولا اهب ليسأ

 ىنم ناريج نيأو « ىنمب ْنَم

 : يداحلل لوقي هلاح ناسلو « زاجحلل كلذ لبق

 اعبرأ نوكت ال اثالث تناك

 «رمع نبا نع ناميإلا بعش يف يقييبلاو رازبلاو « هحيحص يف نابح نبا هاور : نبمح



 ..ةرمعلاو جحلا لئاضف أ 0

 اعرجلا تمدعف تلهذ مث

 اعجتري نأ بئاغلا يف مت نإ

 ةحيحص ادبك ينومتبلس

 مدعب تعزجف يربص تمدع
 رجاحب ةليل يل 9 اوعجترا
 اعلعل مامغلا ىقس علعلب 2ينمز نم اهتقرس ةلفغو

 رثأو « تيبلا ىلإ هب يهتتي هرفس: نأ ملعيف « جحلا هل قبسي مل ناك نإو
 : لوقي هلاح ناسلف . « رجحلا » هيف ةنجلا راثآ نم

 اسلغملا قباسلا ريوغلاب لس
 ةعول يلاهأ رادلا يف نإف
 مهنيب ترادأ ام نيلمثو

 ىدرلا نأ مهسوفن تملع ام

 مهماسجأ كفلخ نم تكرت
 هنوجري امو مهنامأ الول

 ةعمدف ةعمد كوقرغأل

 رجاح ضاير نع ديرت, نيأ

 اسبحي نأ ةعاس عيطتسي له
 اسعن انويعو افاعض اقوس

 اسؤكأ عومدلاو داهسلا الإ

 اسفنت اذإ حبصلا هتاقيم

 اسفنالا كيدي نيب ام تقسو

 ىسعو وجرأ بركلا َحْوَر معنو
 اسفنف اسفت كوقرحأو

 اسييلا ليلغلا يفشي اهؤامو

 © ةيلتلا 0

 يمر يف عرشي ىتح اهعطقي الو « مارحإلا داقعنا تقو ةيبلتلا تقو لوأ

 . اهايإ هيمر يبتني ىتح : ملعلا لهأ ضعب لاقو « ةبقعلا ةرمج

 : اهظفل ٠

 حيحص يفو « امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يف تبث

 ,يبنلا نأ رباج ثيدح نم ملسمو « اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم يراخبلا
 كيرش ال .كيبل « كّيبل مهللا كّييل » : امرحم لهأ اذإ « هتيبلت يف لوقي ناك هيي
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 ةيبلتلا ظفل ىلع نوملسملا عمجأ دقو « كل ةمعنلاو دمحلا نإ 9 هلوق ىلإ ةشئاع
 راصتقالا لضفألاو « رباج ثيدحو « هيلع قفتملا رمع نبا ثيدح يف ةروكذملا
 ءابغرلاو « كيبل كيديب ريخلاو « كيدعسو كيبل كيبل  ةدايزلاب سأب الو اهيلع

 . رمع هيبأب كلذ يف رمع نبا ىدتقاو . © لمعلاو ء كيلإ

 : كسانملا نم ةيبلتلا ه

 « باجأ ىنعمب ىّبل ّْنِم يهف . كتعاطل اموزلو ةباجإ دعب ةباجإ : كيبل ىنعم -
 0. ريثكتلل اهتينثتو , روهمجلاو هيوبيس لوق ىلع ةانثم يهو
 كراد يبلت يراد : مهوق نم ذوخأم « كيلإ يدصقو يهاجتا : اهانعم ليقو -

 . اههجاوت : يأ

 .اهدلول ةبحم تناك اذإ «ةبل ةأرما :مهوق نم ذوخأم كل يتبحم : اهانعم ليقو -
 .اصلاخ "ناك اذإ بابل ٌبح :مهلوق نم ذوخأم ,كل يصالخإ : اهانعم ليقو -
 « ناكملاب لجرلا ّبل : مهوق نم ذوخأم « كتعاط ىلع مبقم انأ : اهانعم ليقو -

 . ليلخلا لاق اذهبو هيف ماقأ اذإ هب بلأو

 . برقلا : 'بابلإلاو « ةعاطو « كنم ابرق : اهانعم ليقو -

 . عضاخ يأ « كيدي نيب بلم انأ : ليقو -

 : ةيبلتلاب قلعت عورف ه
 توصلا عفر نمل يغبني الف ءاسنلا امأو « ةيبلتلاب مهتاوصأ عفر لاجرلل يغبني -

 اهسفن ةأرملا عمست لب « ملعلا لهأ ريهامج هيلع اك « ةيبلتلب 00

 دوعص لك يف اهبابحتسإ دكأتيو مارحإلا ماود يف ةيبلتلا نم راثكإلا بحتسي -
 غارف وأ « قافر عاتجا وأ « لوزن وأ « بوكر نم رمأ ثودحو « طوبهو
 رياغت نم كلذ ريغو « رحسلا تقوو « راهنلاو ليللا لابقإ دنعو « ةالص نم
 . ملعلا لهأ رثكأ اذه ىلعو « لاوحألا

  هدعب يعسلاو مودقلا فاوط لاح يف ةيبلتلا بابحتسا يف ءاملعلا فلتخا -
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 : ةنيبع نبأ لوق وهو « يعفاشلا يلوق نم حيحصلا ديدجلا وهو « هباحصأو

 . بئاسلا نب ءاطع الإ تيبلا لوح يبلي هب ىدتقي ادحأ تيأر ام

 مودقلا فاوط يف ةيبلتلا زاجأ نممو
 . دمحأ لوقي هبو « ليل يبأ

 دجسملا يف يبلي مرحملا نأ. يف ملعلا لهأ نم هب دتعي نم نيب فالخ ال ظ
 عضاوم اهمال ؛؟ تافرع برقب ةرمث دجسمو 2 ىنمب فيخلا دجسمو  مارحلا

 ال هنأ الإ ءدجسم لك يف يبلي هنأ : نيلوقلا رهظأو

 . نيلصملا ىلع شوشي

 يراربلا يفو راصمألا يف ناكم لك يف يبلي مرح نأ ملعلا لهأ يلوق رهظأ
 . ءاهقفلا رثكأ لاق هبو

 نباو « ةعيبرو « ءاطعو « سابع نبا :

 اعقر هتوص عفري

 فقلا ثروتو رمعلا يواست ةظحل نم اهني

 يدهتجاو نآلا يدج سفنلل تلقو

 يرصب ىلع ىعسأ ًادصاق مكتتج ول
 ميقلا نبا حاورألا يداح ىلإ رظناو
 ُهَنيِب نوبحملا ّجَح يذلا .اَمأ

 ًاعضاوت َسْؤرلا كلت اوفشك دقو
 اَنيَر َكْيَبَل ءادُيتاب َنوُلِهُي

 ةيحَمو 0 هول ممهاعد

 [هسوؤر ا انغش ٍءاضْأل لع مارت

 تاقيملا نم لالهألاو مارحالا ةعاس بر

 ٌتَيِبلو يمارحإ رزئم تددش

 ٌتينلمت ام اذهف ينيدعاسو

 ُتْيَّدأ قحلا يأو اقح ضقأ /

 : هبلق بيجوب لب لايسلا هملقب اهفصي

 اوُمرحأو لَهُملا دنع“ هل اوبل

 مستو ةوجولا ونعَت نم ِةّوِعِل
 ملعت تنأ يذلا ٌدمحلاو ُكلملا كل

 مهنم ٌبرقأ ناك هوَْعَد اًمَلَف

 ما 2 هر . م

 معناو رسا ابيف مهو اربغو
 0 راك ٠ وو 2 ور

 مصعتنتلاو مهئاذل مهنتي ملو ة
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 ©"يملسأ هللو انابكرو الاجر اهجاجفو اهراطقأ نم نوريسي

 مرحأ املف « امهنع هللا يضر نيسحلا نب يلع جح : ةنييع نب نايفس لاق

 نأ عطتسي ملو « ةدعرلا هيلع تعقوو « ضفتناو هنول رفصا هتلحار هب توتساو

 . ؟ يبلت ال مل : هل ليقف « يبلي

 : هيلع يشغ ىبل املف « كيدعس الو كيبل ال : يل لاقي نأ ىشخأ : لاقف
 ."”هجح ىضق ىتح كلذ هيرتعي لزي ملف « هتلحار نع عقوو

 كباحصأ رمأت نأ كرمأي هللا نإ : يل لاقف , ليربج يناتأ » : هُم لاقو

 .6 جحلا رئاعش نم اهنإف « ةيبلتلاب مهتأوصأ اوعفري نأ

 « مالسإلا رئاعشل اًراهظإ ١ /997 ( : ١ ) ع ريدقلا ضيف] يف يوانملا لاق
 اوناك مهنأ كلذو : يبرعلا نبا لاق .. ماقملا كلذ .يف بودنم وه ام لهاجلل اميلعتو

 ريبكتلا يف توصلا ضفخخ نم هب اورمأ ام نولئتميو « هع ىفطصملا نورقوي
 اهب مهتاوصا نوعفري اوراصف : كلذ نم ةيبلتلا مه ىنثتساف , رفسلا يف حيبستلاو

 نوعفري هع هللا لوسر باحصأ ناك : حيحص دانسإب ةبيش ينأ نبا ىور  أدج
 : ينزملا ركب نع حيحص دانسإب ًاضيأ جرخأو « مهتاوصأ حبت ىتح ةيبلتلاب مهتاوصأ

 )١( ةيزوجلا ميق نبال ةيميملا ةديصقلا .

 1 ْش . نيدلا مولع ءايحإ (؟)
 نباو « ةجام نباو دواد وبأو يلاسنلاو يذمرتلاو , هدنسم يف دمحأ هاور : حيحص (؟)

 هححصو (هنئس يف يقييبلاو .هححصو كردتسملا يف ماحلاو .هحيحص يف نابح

 .دالخ نب بئاسلا ةياور نم وهو .حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو «يطويسلا

 . نابح نبال هقيقحت يف طوؤانرألا بيعشو « 77 مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو

 ماحلاو .هحيحص يف نابح نباو ةجام نباو ءهدنسم يف دمحأ هاور : حيحص (؛)
 هححصو ءدلاخ نب ديز نع ءايضلاو ؛يقبيبلاو « يناربطلاو ةميزخ نباو «ىلعي وبأو
 . طوؤانرألا بيعشو «517 مقر عماجلا حيحص يف ينابلألاو ,يطويسلا
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 ميهاربإ ةوعد ةباجإ هريغو سابع نبا ثيدح يف اك ةيبلتلا ىنعمو : اولاق

 نب هدابعل هللا ماركإ ىلع اهيبنت ةيبلتلا ةيعورشم هيفو . جحلاب سانلا يف نذأ نيح

 . ها ( هنم ءاعدتساب ناك امنإ هتيب ىلع مهدوفو

 راعش نم هنإف « لالهإلا يف توصلا عفرب ليربج ينرمأ » : ِهُيَع لاقو

 . ةرمعلاو جحلا يف ةيبلتلاب توصلا عفر وه لالهإلاو .©”( جحلا

 ام ىبل الإ يبلي ملسم نم ام ؛ :ِهُّتيَع هلوقي اميف هدوجو هللا مرك ىلإ رظناو

عطقنت ىتح ءردم وأ رجش وأ رجح نم هلامشو هنيمب نع
 00 انههو انهه نم ضرألا 

 « ةيتآلا نايعألا ىلإ ةيبلتلا فاضأ امل : [ ريدقلا ضيف ] يف يوانملا لاق

 ةلمج ىلإ تادامجلا زيح نم اهب اًباهذ نمب ربعف لوقعلا يوذ ةلمج نم اهنأك-لعج

 ضرألا عطقنت ىتح ٠ ىنعمو « هدارأ يذلا ىنعما ىلع لدأ نوكيل لوقعلا يوذ

 ضرألا ىهتنم ىلإ قرشلا بناج نم ضرألا ىبتنم ىهتنم نم : يأ : « انههو انهه نم

 . ضرألا عيمج يف سبايو بطر لك ةيبلتلا يف هقفاوي ينعي برغلا بناج نم

 دامجلا حيبست هاطعأ هللا نإف اهيبن ةمرحل ةمألا هذل ليضفت ثيدحلا فو

 ايلعلا ةلزنملاب دواد صخو « مالسلا هيلع دواد عم حبست تناك اك « اهعم ناوبحلاو

 . هدعاستو هبيجتف اهوعديو اهعمسي ناك هنأ

 هبو « داوج لك ىَلَع الع يذلا داوجلا هب داج يذلا دوجلا ىلإ رظنا لب

 . داج نم لك داج

 ينابلألا هححصو (ةريره يأ نع هننس يف ىقييبلاو (ةدنسم يف دمحأ هاور :حيحص )0(

 . ١519 مقرب عماجلا حيحص يف

 ىف احلا هححصو دعس نب لهس نع ماحلاو ةجام نباو يدمرتلا ةاور : .حيحص 2(

 .ةهكشك مقر عماجلا حيحص ىف ينابلألا هححصو «يطويسلا ةلسحو
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 قل

 ( ةنجلاب رشب الإ ءطق ربكم رّبك الو ءطق لهم لهأ امو هِي لاق

 . نابتاكلا وأ ةكئالملا هترشب : يوانملا لاق

 ."'6 كيبل قحلا هلإ كيبل » : هيَ لاق

 "6 ةرخآلا ريخ ريخلا امإ « كيبل مهللا كيبل » : هيي لاقو

 ىسوم فصول نينذألا يف نيعبصإلا لاخدإ ةيبلتلا دنع يبلملل هبحتسيو

 ىلإ رظنأ امنأك و : هللا لوسر هفصو نيح يقيس يذلا مالسلا هيلع

 اذهب ارا ع ةيبلتلاب هللا ىلإ راوج هل « هينذأ يف هيعبصأ اعضاو ... ىموم

 .٠ ثيدحلا 8. يداولا

 ؛' جّقلاو ّجعلا جحلا لضفأ » : هيَ لاق

 جحلا لامعأ لضفأ » : ( 81/7 [ ريدقلا ضيف ] يف يوانملا لاق
 تروصلا عفر : جعلاو. فاشكلا يف اذك يدهلا ءامد بصو ؛غ ةيبلتلاب توصلا

 . « مدلا ةقارإ : جَّقلاو . ةيبلتلاب

 )0ع(

 قف

0 

(05 

1 7 

 نيدانسإب هاور : يمئيهلا لاقو . ةريره ينأ نع طسوألا يف يناربطلا هاور : نسح

 عماجلا حيحص يف ينابلألا هنسحو « يطويسلا هفعضو « حيحصلا لاجر امهدحأ لاجر

 .5448 مقر

 «ةريره يلأ نع ماحلاو .هجام نباو «يئاسنلاو ءهدنسم يف دمحأ هاور : حيحص

 (491717 مقر ١ عاجلا حيحص يف ينابلألا هححصو «يبهذلا هقفاوو مكاحلا هححصو

 1 1 . طوؤانرألا بيعش هححصو

 ينابلألا هنسحو «سابع نبا نع هننس يف يقييبلاو «كردتسملا يف مكاحلا هاور : نسح

 . 491784 مقرب عماجلا حيحص يف

 نع هننس يف يقيمبلاو «ماحلاو ؛هجام نباو « رمع نبا نع يذمرتلا هاور : نسح

 يف يبهذلا هرقأو , كاحلا هححص « دوعسم نبا نع هدنسم يف ىلعي وبأو . ركب ينأ

 . ١1١١1 مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هنسحو . صيخلتلا
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 0 جحلارب ©

 نوك ىلع بترم هب ةنجلا لوخدو جحلاب بون! ةرفغم نأ يخأ اي ملعا

 : هيف نيرمأ عاتجاب اًروربم نوكي امنإو « اًروربم جحلا

 : ربلا لامعأب هيف نايتإلا : امهدحأ ه

 ربلا لاقي 5 « سانلا ىلإ ناسحإلا : ىنعمب امهدحأ نيينعمب قلطي ربلاو

 . قوقعلا هدضو ١ ةلصلاو

 .« قلخلا نسح » :لاقف ربلا نع لس هَُع يبنلا نأ ملسم حيحص يفو

 قياط هجو : نيه ءيش ربلا نإ : لوقي امهنع هللا يضر رمع نبا ناكو

 لوقلاب ناسحإلاب سانلا ةلماعم ينعأ ءاريثك جحلا يف هيلإ جاتحي اذهو .نيل مالكو

 . لاجرلا قالخأ نع رفسي هنأل ؛ اًرفس رفسلا يمس امنإ : مهضعب لاق ؛لعفلاو

 روربملا جحلا ٠ : لاق َع يبنلا نع امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو

 جحلا رب ٠ : لاق ؟ هللا لوسر اي جحلا رب امو :اولاق .« ةنجلا الإ ءازج» هل سيل

 0 مالكلا بيطو ماعطلا ماعطإ

 .(«هناسل فكو ماعطلا معطأ نم» :لاق ؟لضفأ جاحلا يأ ريبج نب ديعس لئكسو

 : ةثالثب تأي مل اذإ تيبلا اذه موي نمب ًابعي ام : رقابلا رفعج وبأ لاقو

 نمل ةباحصلا نسحو « هبضغ هب طبضي ملحو « هللا يصاعم نع هزجحي عرو

 يف يناربطلاو «يسلايطلاو ءكردتسملا يف ماحلاو ءهدنسم يف دمحأ هاور : نسح )١(

 اجتحي مل امبثأل ؛هاجرخي ملو دانسإلا حيحص اذه : 48+/ ١ كردتسملا يف مكاحلا لاق

 يف ينابلألا هنسح و «يبهذلا هقفاوو «ةريثك دهاوش هل ثيدح هنكل ءديوس نب بويأب
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 رفس يف اًصوصخ رافسألا يف اهيلإ جاتخي ةثالثلا هذهف . نيملسملا نم هبحصي

 سانلل مهعفنأ سانلا ريخف : ةلمجلابو « ربو هجح لمك دقف اهلمك نمف « جحلا
 مهريخ هللا دنع باحصألا ريخ و : ليَ هللا لوسر لاق سانلا ىذأ ىلع مهربصأو

 "06 هراجل مهريخ هللا دنع ناريجلا ريخو « هبحاصل

 غرفُت نأ ولو ءائيش فورعملا نم نرقحت الو هللا قتا » : هلع هللا لوسر لاقو

 "" طسبنم هيلإ كهجوو كاخأ ىقلت نأو ؛يقستسملا ءانإ يف كولو نم

 زع هللا ىلإ لامعألا بحأو « مهعفنأ هللا ىلإ سانلا بحأ » : هلم لاقو

 « ايد هنع يضقت وأ « ةبرك هنع فشكت فشكت 7 وأ ٠ ملسم ىلع هلخدت رورس لجو

يشأ عم يشمأ نألو ءاًعوج هنع درطت وأ
 يا نس يل سحأ ةجاح يف ملسلا 

 يأ عم ىشم نمو « ةمايقلا موي اًضر هلق هل الم  ءاضمأ هيض نأ ءاشاوأو

 نإو « مادقألا لزت موي همدق ىلاعت هللا تبث تبثأ « هل اهتبثي ىتح هتجاح يف ملسملا

 ."'6 لسعلا لخلا دسفي م « لمعلا دسفيل قلخلا ءوس

 وأ « اًرورس نمؤملا كيخأ ىلع لخدت نأ لامعألا لضفأ ؛ : ِهتظَع لاقو
0 0 0 0 

 .' « اًربخ همعطت وأ « اًئيد هنع يضقت

 صاعلا نب ورمع نب هللا بع نع كردتسملا يف ماخلاو يذمرتلاو دمحأ هجرخأ : حيحص )١(

 هنسحو ؛يبهذلا هرقأو امهطرش ىلع :كاحلا لاقو « بيرغ نسح :يذمرتلا لاقو

 . عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو «يطويسلا

 ءدمحأ فلتخم بيترتب هاورو . هحيحص يف نابح نباو «يسلايطلا هجرخأ : حيحص (0

 . ةراتخنا يف ءايضلاو «يقييبلاو «ميعن وبأو ءيناربطلاو ءيوغبلاو ءياسنلاو دواد وبأو

 رمع نبا نع ريبكلا يف يناربطلاو [ جئاوحلا ءاضق ] يف ايندلا يبأ نبا هاور : نسح (م)

 . “9١ مقر ةحيحصلا ةلسلسلاو , مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هنسخو

 - نع ناميإلا بعش يف يقبيبلاو [ جئاوحلا ءاضق ] يف ايندلا يبأ نبا هاور : نسح (4)
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 ' ءاما يقس ةقدصلا لضفأ » : هلع لاقو

 ريقف وأ ينغ ىلإ هتعنص فورعم لك» :هّييَع هللا لوسر نع حيحصلا ينو
 سانلا طلاخي يذلا نمملاو «سانلا ةطلاخم ىلإ جاتحي جاحلاو . "'هةقدص .وهف

 . مهاذأ ىلع ربصي الو مهطلاخي ال نمم لضفأ مهاذأ ىلع ربصيو

 « باحصألا ىلع فالخلا ةلقو « دازلا لذب رفسلا يف ةءورملا : ةعيبر لاق

 . لجو زع هللا طخاسم ريغ يف حازملا ةرثكو

 امكيلع :امه لاقف امهبصوي نأ هنالأسيو هناعدوي نوع نبا ىلإ نالجر ءاجو ٠
 . نيتلح امهملإ ىدهأ نوع نبا نأ مانملا يف امهدحأ ىأرف دازلا لذبو ظيغلا مظكب

 جاتحا ْنِإ اميس ال ةرصاقلا ةدابعلا نم لضفأ رفسلا يف ةقفرلا ىلإ ناسحإلاو
 هعمو « ديدش رح يف رفس يف هع يبنلا ناك دقو « هناوخإ ةمدخ ىلإ دباعلا

 اوقسو « ةينبألا اوبرضف نورطفملا ماقو ماوصلا طقسف رطفمو مئاص وه نم
 . « رجألاب مويلا نورطفملا بهذ » : هَ يبنلا لاقف . باكرلا

 . ينمدخي ناكف همدخأل رفسلا يف رمع نبا تبحص : دهاجم لاق

 اًمانتغا مهمدخي نأ رفسلا يف هباحصأ ىلع طرتشي فلسلا نم ريثك ناكو

 اههداهتجا عم دقرف نب ةبتع نب ورمعو سيق دبع نب رماع مهنم « كلذ رجال

 يف هباحصأ ىلع طرتشي مهدأ نب ميهاربإ ناك كلذكو ء امهسفنأ يف ةدابعلا يف

 دجسم ىلإ ناكملا مهب ىبتناف رفسلا يف مهدأ نبا موق قفار . ناذألاو ةمدخلا رفسلا

 عماجلا حيحص يف ينابلألا هنسحو ءرمع نبا نع لماكلا يف يدع نباو « ةريره يأ -
 ١14914. مقر ةحيحصلاو ٠« ./ مقر

 ماخخلاو «نابح نباو ؛هجام نباو «يناسنلاو «دواد وبأو ءهدنسم يف دمحأ هاور : نسح )١(4

 مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هلسحاو «سابع نبا نع ىلعي وبأو (ةدابع نب دعس نع

 .:3191 ةاكشملا جرختو :,14

 ينابلالا هنسحو .دوعسم نبا نع يناربطلاو «رباج نع عماجلا يف بيطخلا هاور : نسح ةفز

 ١غ)
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 ك0 ا ا

 ماقم ماق مث « هناوخ] مان ىتح مهاربإ رظتناف « ةيتاش ةليللاو باب هل سيل روجهم

 . حابصلا ىلإ هدسجب مهنع :دربلا دسو بابلا

 طرتشيف هريغو داهجلا رفس رفس يف هناوخإ بحصي نيحلاصلا نم لجر ناكو

 نم اذه : هل لاق هبوث لسغي نأ ديري الجر ىأر اذإ ناكف مهمدخي نأ مهيلع

 يطرش نم اذه : لاق هسأر لسغي نأ ديري نم ىأر اذإو « هلسغيف يطرش

 اورظنف ( ةنجلا لهأ نم ) بوتكم اهيف اذإف هدي يف اورظن تام املف « هلسغيف

 . محللاو دلجلا نيب ةباتك يه اذإف اهيلإ

 رسوم رجات لجرو « نيئاكبلا نيدباعلا نم ناكو ( يلجعلا مب ) قفارتو

 ىلع هعومد ترطق ىتح ( مهب ) ىكب رفسلل مهجورخ موي ناك امنف « جحلا يف

 ؛ هللا ىلإ ةلحرلا « ةلحرلا هذهب تركذ : لاقو . ضرألا ىلع ترطق مث ء هردص

 هيلع صغنتي نأ يشخو « كلذ هنم رجاتلا هقيفر هركف ؛ « بيحنلاب هتوص الع مث

 هيلإ امهنيب قفار يذلا لجرلا ءاج جحلا نم امدق اًملف « هئاكب ةرثكب هعم هرفس

 هللاو : هل لاقف ( مهب ) عم هلاح نع هلأسو هيلع ملسف رجاتلاب ًادبف امهيلع ملسيل

 رسعم وهو ةقفنلا يف يلع لضفتي هللاو ناك « هلثم قلخلا اذه يف نأ تننظ ام

 يل خبطيو « باش انأو فيعض خيش وهو ةمدخلا يف يلع لضفتيو « رسوم انأو

 تفلأ هللاو : لاقف هئاكب ةرثك نم ههركي ناك امع هلأسف . رطفم انأو مئاص وهو

 ( ةقفرلا انب ىذأت ىتح هيلع هدعاسأ تنك ىتح يبلق هبح برشأو « ءاكبلا كلذ

 يذلا ام : ضعبل مهضعب لوقيو « اوكب يكبن انوعمس اذإ اولعجف كلذ اوفلأ مث

رخ مث . يكبنو نوكيي هللاو اولمجف ءدحاو ريصملاو انم ءاكبلاب لوأ امهلعم
 ج

 : لاق ؟ كبحاص تيأر فيك هل لاقو « هيلع مّلسف ( مببب ) ىلع لخدف هدنع نم

 لمحتم « ةعمدلا عيرس « نارقلل ةوالتلا ليوط « هلل ركذلا ريثك بحاص ريخ

 . اًريخ ينع هللا كازجف « قيفرلا تاوفهل

 : كرامللا نبا ه

 ناكو « مئاص وهو ماعطلا بيطأ رافسألا يف هباحصأ معطي كرابملا نبا ناك
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 ذخأيف جحلا مكنم ديري نم لاقو هباحصأ عمج ( ورم ) هدلب نم جحلا دارأ اذإ

 ايادها نم نوديري ام ةكم نم مهل يرتشي مث « ماعطلا بيطأ مهمعطيو « ةقفنلا

 ( هيلع مهعمج مث اًماعط مه عنص اولصو اذإف « هدلب ىلإ مهب عجري مث « فحتلاو

 : تاعاطلا لعف : ( ربلل يناثلا ىنعملا ) : امييناث »

 نم ربلا نكلو © : هلوق يف كلذب ربلا ىلاعت هللا رسف دقو « مثإلا هدضو
 يوذ هبح ىلع لاما ىآو نييبنلاو باتكلاو ةكئالملاو رخآلا مويلاو هللاب نمآ
 . ةيآلا # ... باقرلا يفو نيلئاسلاو ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا

 : ربلا لمكتسا دقف اهلمكتسا نم « عاونأ ةتس ربلا عاونأ نأ ةيآلا تنمضتف

 . ةسمخلا نامبإلا لوصأب ناميإلا : امنوأ
 . بوبحملا لاملا ءاتيإ : ايناثو

 . ةالصلا ماقإ : اهنلاثو

 . ةاكزلا ءاتيإ : اهعبارو

 . دهعلاب ءافولا :اهسماخو
 « اهيلإ جاحلا جاتحي اهلكو « سأبلا نيحو ءارضلاو ءاسأبلا ىلع ربصلا :اهسداسو

 اًروربم نوكيو هجح لمكي الو , ناميإلا نودب هجح حصي ال هنإف

 ةطبترم اهضعب مالسإلا ناكرأ نإف « ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإ نودب

 . اهلك اهب ىنوي ىتح مالسإلاو ناميالا لمكي الف . ضعبب

 جاتحما « تاكراشملاو تادقاعملا يف دوهعلاب ءافولا نودب جحلا رب لمكي الو

 . جحلا رفس يف اهيلإ

 ىلع ربصلا ىلإ كلذ عم جاتحيو . هءاتيإ هللا بحي نمل بوبحملا لاملا ءاتيإو '

 . ربلا لاصخ هذهف «ءرفسلا يف قاشملا نم هبيصي ام
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 اهيس ال « ةالصلا ماقإ ريغ نم جح نمف « ةالصلا ماقإ جاحلل اهمهأ نمو

 وهو هلام س سأر عيضو مهرد حبر يف ىعس نم ةلزنمب ناك اًعوطت هجح ناك ْنَم

 . ةريثك فولأ

 هلع يبنلا ناكو « ةالصلا لفاون ىلع جحلا يف نوبظاوي فلسلا ناك دق

 . اهيلع رتويو « اهلك هرافسأ يف هتلحار ىلع ليللا مايق ىلع بظاوي

 . اًدجاس الإ مان امف قورسم جحو -

 ءاميإ ءىموي « هلمحم يف عمجأ هليل ةكم قيرط يف ىلصي عساو نب دمحم ناكو -

 الف يداحلا توص عامسب هنع لغشي ىتح هفلخ هتوص عفري نأ هيداح رمأيو

 ليللاب درو هل ناكو « اًيشام نما نم جحي يناعنصلا مبكحلا نب ةريغملا نكو - '

 قحلي مث « هدرو نم غرفي ىتح يلصيف فقيف « نارقلا ثلث ةليل لك هيف أرقي

 . راب رخآ يف الإ مهقحلا مل اهرف مج قلل ىتم بكرلاب

 : لئاقلا لاق م الإ

 لزنم دعبأ ءاديبلاب تلزنو مشاه لئابق يف ةكمب اولزن

 نيتالصلا نيب عمجلاب ولو اهتاقوأ يف ةالصلا ىلع ةظفاحملاب الإ رمأن ام نحنف

 ليالا ةالص يلصي نأ دحأل صخري ال هنإف « ضرألاب امهادحإ تقو يف نيتعومجملا

 « ةبوتكملا هتلحار رهظ ىلع يلصي نأ الو « ليللا يف رابنلا ةالص الو « رابنلا يف

 . هسفن ىلع فاني ام كلذ ومن وأ هتقفر نع عاطقنالا فاخ م الإ

 : ىلاعت هللا ركذ ةرثك ه

 ةرثكب ىلاعت هللا رمأ دقو «هيف ىلاعت هللا ركذ ةرثك جحلا رب عاونأ مظعأ نم
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 .« جنلاو جّعلا جحلا لضفأ ٠ :ِهَّتكيَع لاقو .ىرحأ دعب ةرم جحلا كسانم ةماقإ يف هركذ

 : مثإلا لاعفأ بانتجا ه

 « يصاعملاو قوسفلاو ثفرلا نم هيف مثإلا لاعفأ بانتجا جحلا ربب لمكي امم ظ

 نم اولعفت امو جحلا يف لادج الو قوسف الو ثفر الف إط : ىلاعت هللا لاق

 . ةيآلا 4 ىوقتلا دازلا ريخ نإف اودوزتو هللا هملعي ريخ

 . هيلع ةشحو الف هللا ىقتا نمف « هللا قتا : هعّدو نمل فلسلا ضعب لاق

 : هعّدو نيح اذاعم هع يبنلا هب ىصو امب كيصوأ : جحلل هعّدو نمل رخآ لاقو

 . ؛« نسح قلخم سانلا قلاخو « اهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتأو « تنك ايح هللا قتا ؛

 . اهلك ربلا لاصخل ةعماج ةيصو هذهو

 : هنع هللا يضر ءادردلا يبألو

 ادارأ ام الإ هللا ىبأيو هانم ىتْوي نأ ءرملا ديري

 ادافتسا ام لضفأ هللا ىوقتو يلامو يتدئاف ءرملا لوقي

 : مارحلا لاملا ءاقتا ه

 يف هتقفن بيطُي نأو « مارحلا نم هؤاقتا جاحلا ىلع بجي ام مظعأ نمو

 . مارح بسك نم اهلعجي الأو , جحلا

 , هدحل يف سأفلا اوسنو « هونفدف هل اورفحف ةكم قيرط يف لجر تام

 « سأفلا ةقلح يف اعمج دق هقنعو هسأر اذإف سأفلا اوذخأيل بارتلا هنع اوفشكف

 ' . وزغيو جحي هنم ناكف « هلام ذخأف

 ريعلا تجح نكلو تججح امف تحس هلصأ لامب تججح اذإ

 روربم هللا تيب جح نم لك اه ةبيط لك الإ هللا لبقي ال



 ن١ ش ةرمغلاو جملا لئاضف

 :صالخالا ه

 الو ًءاير هجحب دصقي الأ ء هجح رب متي هبو جاحلا ىلع هبانتجا بجي اممو

 ؛ هناوضرو هللا هجو الإ هب دصقي الو « ءاليخ الو ًارخف الو . ةاهابم الو ةغمس

 ش . هبرل عشخيو نيكتسيو هجح يف عضاوتيو

 .""« ةعمس الو اهيف ءاير ال ةجح مهللا » : كلم لاق دقو

 ىأر مث . مهلقأ ام : رمع نبا لاقف جاحلا رثكأ ام : رمع نبال لجر لاقو

 . اذه لعل : لاقف لبح هماطخ ثر لحر ىلع ريعب ىلع الجر

 نكلو ريخلا لمعي نم رثكأ ام . ريثك نابكرلاو ليلق جاحلا : يرش لاقو
 .. ههجو نوديري نيذلا لقأ ام

 ليلق نولصاولا امأو ربك ىمحلا ىلإ ينايفلا عاطق يليلخ

 ىلع امئان ةليل ناكف « ماع لك هيمدق ىلع ايشام جحي نيمدقتما ضعب ناك

 همأ يقسل هشارف نم مايقلا هسفن ىلع بعصف « ءام ةبرش همأ هنم تبلطف هشارف

 ىأرف هسفن بساحف « هيلع ق قشي ال هنأو « ماع لك ايشام هجح ركذتف « ءاملا

 . الوخدم ناك هنأ ملعف «هايإ مهحدمو «هل سانلا ةيؤر الإ هيلع هنوهي ال هنأ

 جال ٠ : [ فراعلاا فئاطل ] بيطلا دياتك يف لبنا بجر نبا لق

 كو دامو هكلم نع جرخو ةرخآلا يف اغار ايدل يف ادهاز هجبح نم جرف

 نم امإ ء هدي لمع نم لكألاب عنقو « ةبرغلا دالب راتخاو « هدالبو هتريشعو

 يف مهياع طرشف هباحصأ نم ةعامج عم ةرم ّجح . نيتاسبلا ةراظن وأ « داصحلا

 اولصو املف « هل الإ رظني الو « ىلاعت هلل الإ مهدحأ ملكتي ال نأ رفسلا ءادتبا

 دق ليمج مالغ مهعم « فاوطلا يف ناسارخ لهأ نم ةعامج اوأر تيبلاب اوفاطو

 ضعب هل لاقف . يكييو رظنلا هقراسي ميهاربإ لعجف « هيلإ رظنلاب سانلا نتف

ا حيحص يف ينابلألا هححصو :سنأ نع ةجام نبا هاور : حيحص )غ1(
 ١١7 مقر عماجل



 ةرمعلاو جحلا لئاضف 7:

 « كحيو : لاقف . ىلاعت هلل الإ رظنن ال : انل لقت ملأ « قاحسا ابأ اي : هباحصأ

 . يمشحو يمدخ ءالؤهو يدلو اذه

 "”كارأ يكل لايعلا تمتيأو 2اكاره يف اّرط قلخلا ترجه

 اكاوس ىلإ داؤفلا ْنَح ال ابْرإ بحلا يف ينتعطق ولف

 (.5١.5٠ ؟هال اد ؟غ.ه نم فراعملا فئاطل )1(



 ححلا يف عضاوتلا يف بيغرتلا
 مالسلا مهيلع ءايبنألاب ًءادتقا بايثلا نم نودلا سبلو





 7 ظ -_ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 [] جحلا يف عضاوتلا يف بيغرتلا [ل

 مالسلا مهيلع ءايبنألاب ًءادتقا بايثلا نم نودلا سبلو

 غ6 لحرلا ىلع جحلا باب و هامس هحيحص يف باب يراخبلا مامإلا بوب دقل

 : ( 440/ 5 ) [ حتفلا ] يف رجح نبا لاق « سرفلل جرسلاكريعبلل وه لحرناو
 . « هفرتلا نم لضفأ فشقتلا نأ ىلإ اذهب راشأ »

 « اححيحش نكي ملو « لحر ىلع سنأ ٌجح : لاق سنأ نب هللا دبع نب ةمامث نع

 . يراخبلا ءاور « هتلماز تناكو لحر ىلع حو قي هلل لوسر نأ ثدحو

 . لمحلا وهو لمزلا نم « عاتملاو ماعطلا هيلع لمحي يذلا ريعبلا : ةلمازلا

 ةلماز هعم نكت مل هنأ دارملاو ءاهبكر يتلا ةلحارلا :يأ «هتلماز تناكو» :ىنعمو

 .ةلمازلاو ةلحارلا يه تناكو هتلخار ىلع هعم الومحم ناك لب «هعاتمو هماعط لمحت

 هنأ ىلإ ةراشإ احيحش نكي ملو لحر ىلع جحف هع يبنلاب سنأ ىدنقاو

 « ةنيدملا ىلإ ةكم نم كَ هللا لوسر عم انقلطنا : لاق سابع نبا نع
 : لاق « قرزألا يداو : اولاق « ؟ اذه داو يأ » لاق قرزألا يداو ىلع انيتأ املف

 « هينذأ يف هيعبصأ اعضاو هنولو هرعشو هلوط نع تعني ىموم ىلإ رظنأ امنأك ٠
 ةينث انيتأ ىتح يداولا انذفن مث « 6 يداولا اذهب ارام ةيبلتلاب هللا ىلإ راّوج هل

 ىلإ رظنأ امنأك ٠ : لاق « ىشره ةينث : انلقف « ؟ هذه ةينث يأ » : لاق « ىَشْرَه

 ارا لهُ فوص نم هل هبج هيلع « ةّيُم ةقنلا ماطخ , ءارمح ةقان ىلع سنوي

 ش ."« ايبلم ةينثلا هذه

 -«سابع نبا نع ةميزخ نباو «ةجام نباو ءهل ظفللاو نابح نبا هاور : حيحص هدانسإ )١(



 ةرمعلاو :جحلا لئاضف ٠ سلا

 ءاحورلاب رم دقل 9 : لع هللا لوسر لاق : لاق يرعشألا ىبموم يبأ نع

 ىيتعلا تيبلا نومؤي ءابعلا مهيلع ةافح ىسوم هللا يبن مهيف ايبن نوعبس
06" 

 ثعشلا جاحلا 0 : هَ هللا لوسر لاق : لاق ةنع هللا يضر رمع نبا نعو

 كرت يذلا لفتلاو . سأرلا ربغملا وهو ثعشألا ردصم « ثعشلا » ”« لّتلا

 هامر اذإ هيف نمءيشلا لفت نم « ةبيركلا حيرلا وهو لفتلا نم بيطلا لامعتسا

 هنوك هب قئاللاف لوبقملا جحلا ةقيقح جاحلا وهف هتفص هذه نم ينعي « هل اهركتم

 بتكيف رثاكتلاو رخافتلا بابسأ ىلإ لئام الو نيزتم ريغ ةئيلا ثر ربغأ ثعشأ

 ""'« نيح اصلا بزح نم جرخيو نيفهرتملا نيربكتملا نم

 ال :هللا لوقيف « كيبل مهللا كيبل لوقي مرحم بر : نيعباتلا ضعب لاق

 ةقان ىرتشا هلعل : لاق ؟ مل هل ليق « كيلع دودرم اذه كيدعس الو كيبل

 ( هتقان بكر مث ءاذكو اذكب اشرفمو مهرد يتئامب الحرو مهرد ةئامسمخب

 . هيلع دري يذلا كلذف هيفطع يف رظنو « هسأر لجرو

 موي ةاهابلا ثيدح يفو « ربغأ اثعش نوكي نأ جاحلل بحتسا انه نمو

 نيحاض اربغ ائعش ينوتأ يدابع ىلإ اورظنا ةكئالملل لوقي ىلاعت هللا نأ ةفرع

 . مهل ترفغ دق ينأ اودهشا

 . ملسمو دمحأ“ هجرخأو 3

 . فيللا وهو بلخلا درفم : ةبلخلا . لاهتبالا : راؤجلا
 اهو «رحبلا اهنم ىري ةفحجلا نم بيرق ةنيدملاو ماشلا قيرط ىلع لبج : ىشره

 : رعاشلا لاق كلذلو دحاو عضوم ىلإ هب ىضفأ ؛اهنم اًدحاو كلس نم لكف « ناقيرط

 . قيرط نهل ىشره يبناج الك امنإف اهافقوأ ىشره فنأ اذ

 )١( تاعباتملا يف هدانسإب ساب الو يناربطلاو ىلعي وبأ هاور .
 2 حيحصلا لاجر هلاجر : يمئيهلا لاقو دمحأو ءهجام نياو «يذمرتلا هجرخأ : نسح 2

 . 5١557 مقر عماجلا حيحص يف ينابلالا هنسحو «يطويسلا هححصو

 .1.075- :.1// “ ريدقلا ضيف (©)



 <37 98 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ال نوحضتو نولفتتو نوربغتو نوثعشت : ةكم قيرطب وهو اموي رمع لاق
 .جحلا :ينعي .اذه نم اريخ ارفس ملعن ام « ايندلا ضرع نم ائيش كلذب نوديرت

 « هل تمرحأ نمل حضا » همارحإ يف لظتسا دق هار لجرل رمع نبا لاقو

 . سمشلا رح وهو ىحضلل زربأ يأ

 فاوصلا ةدلقملا نوقوسي 2 ًابْعُش كليلإ نودفاولا كانأ

 ('"فاحو لعتنم نيب ًايهرو ًابَغر برلل ٍدصاق نم مكف

 © ةكم لضف ©

 يذلا هتيبب اهصخو « ايازم لضفلا يف ةكملل لعج ىلاعت هللا نأ يخأ اي ملعا

 . روجألا رثكت هب فاوطلابو « روفغم بنذلا هجحبو « اياربلل ةلبق وه

 كسانم اهلعجو « مارحلا دلبلا يهو اهفرشأو دالبلاو نكامألا ريخ هللا راتخا

 الف « قيمع جف لك نم دعبلاو برقلا نم هيلإ نايتإلا مهيلع بجوأو « هدابعل

 نع نيدرجتم . مهسوؤر يفشاك « نيللذتم نيعشختم نيعضاوتم الإ هنولخدي
 . ايندلا لهأ سابل

 : انما امارح اهلعجو

 ءيش لك هلو اهمرح يذلا ةدلبلا هذه بر دبعأ نأ ترمأ امنإ 8 : ىلاعت لاق -

 . :4١ لمار # نيملسملا نم نوكأ نأ ترمأو

 اقزر ءيش لك تارمث هيلإ ىبجي انها امرح مهل نكمن مل وأ إ» : ىلاعت لاقو -

 . 0: صصقلا ] 4 نوملعي ال مهرثكأ نكلو اندل نم
 نم هلهأ قزراو انماع ادلب اذه لعجا بر مهاربإ لاق ذإو 8 : ىلاعت لاقو -

 ' مث اليلق هعتمأف رفك نمو لاق رخآلا مويلاو هللاب مهنم نمآ نه تارمغلا

 "«"ه0 8 *ه١ فراعملا فئاطل )١(



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ْ 00000
 تبخل تتاح

 . ع15١: ةرقبلا « ريصملا سئيو راثلا باذع ىلإ هرطضا

 ينبو ينبنجاو انماء دلبلا اذه لعجا بر مهاربإ لاق ذإو # : ىلاعت لاقو -

 . ["0: مهاربإ) 4 مانصألا دبعن نأ

 دكأ كلذ لعجو  اهدصق مهيلع ضرف « هدابعل كسانم اهتاصرع هللا لعج

 هباتك نم ةروس ىم<و « زيزعلا هباتك نم نيعضوم يف اهب مسقأو , مالسإلا ضورف

 ال 9 : ىلاعت لاقو « +: نينلا « نيمألا دلبلا اذهو 8# : ىلاعت لاقف . اهمساب

 ةميرك يهف .. ةمرخو ةمظع اهيلع علخ ىلاعت هللاف [': دلبلا) « دلبلا اذهب مسقأ

 . اميقم الاح ابيف هع انلوسر نوك لاح افرشو امرك اهديزيو

 سمتلي نيح ءاضف باحرلا انه اهبلاط برق ودبت تاومسلا انه

 سردنت ءادصألا الو ىلبي بيطلا ال2 اهنكامأ يف ايحت ةوبنلا انه

 سنأ وأ هنع يوري ةريره وبأ 2 انه يبنلا لوح نم ةباحصلا انه

 فاوطلاو « اهيلإ يعسلا رداق لك ىلع بجي ةعقب ضرألا هجو ىلع سيلو

 ؛ همالتساو هليبقت عرشي عضوم ضرالا هجو ىلع سيلو « اهريغ ايف يذلا تيبلاب .

 . ينامما اهنكرو . دوسألا اهرجح ريغ رازوألاو اياطخلا طحتو

 . ةالص فلأ ةئامب مارحلا اهدجسم يف ةالصلا نأ تبثو

 يدجسم يف ةالص » : لاق هنأ هع يبنلا نع « ريبزلا نب هللا دبع نع

 مارحلا دجسملا يف ةالصو « مارحلا دجسملا الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ اذه

 ."'6 ةالص ةئامب اذه يدجسم يف ةالص نم :لضفأ

 : هلع هلوسرو هللا ىلإ هلل دالب بحأ يه ةكمو
 ىلع هلع هللا لوسر تيأر : : لاق يرهزلا ءارمح نب يدع نب هللا دبع نع

 هللا ضرأ بحأو « هللا ضرأ ريخل ِكنإ هللاو » : لوقي ةَّرَوُرَحلاب افقاو هتلحار

 «نابح نبا هححصو ؛هحيحص يف نابح نباو .هدنسم يف دمحأ هاور : حيحص هدانسإ 0(

 . طوؤانرألا رداقلا دبع خيشلاو «طوؤانرألا بيعش خيشلا هححصو



 م١ 1 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 7, تجرخ ام كنم تجرخأ ينأ الولو هللا ىلإ

 . هلَع انيبن بلق ىلإ ةبيبحلا يهو

 كبيطأ ام » : هِي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع
 من كريغ ثنكس ام كنم ينوج رخأ يموق نأ الولو ١ يلإ كبحأو .ةدلب نم

 ةكم نم هع هللا لوسر جرخ الل : لاق امبنع هللا يضر سابع نبا نعو
 همركأو يلإ هللا دالب بحأ كنأ ملعأل يفإو ٠ كنم جرخأل هللاو امأ و : لاق

 ."" تجرخ ام ينوجرخأ كلهأ نأ الولو « هللا ىلع

 : ضرألاو تاولمسلا قلخ موي هللا اهمّرح دقلو

 مارح يهف « ضرألاو تاومسلا قلخ موي ةكم مرح هللا نإ ؛ : هع لاق
 لحت لو , يدعب دحأل لحت الو , لبق دحأل لحت م « ةمايقلا موي ىلإ هللا ةمرحب ش

 لتخي الو « اهكوش دضعي الو « اهديص رفنُي ال « رهدلا نم ةعاس الإ طق يل

 .6©2 دشنمل الإ اهتطقل لحت الو «'”اهالخ

 ءاكرمال لحي الف  سانلا اهمرحي ملو « هللا اهمرح ةكم نإ ٠ : لع لاقو
 دحأ ْنِإف « ةرجش اهب دضعي الو ءامد اهب كفسي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمي

 )١١( ةجام نباو ءهل ظفللاو «نابح نبا هاور : ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإ «

 ىلع دانسإلا حيحص :لاقو « كردتسملا يف مكاحلاو . ىربكلا يف يئاسنلاو « يذمرتلاو.

 قيقحت يف طوؤانرألا بيعش هححصو . دمحأو يبهذلا هقفاوو «نيخيشلا طرش

 ش . "704 مقر ثيدح [ نابح نبا حيحص بيرقت يف ناسحإلا ]
 . ةكم يف عضوم يهو « ةريغصلا ةيبارلا : ةروزحلا

 لاقو يذمرتلاو « ريبكلا يف يناريطلاو ء هحيحص يف نابح نبا هاور : حيحص ثيدح (؟)

 . يبهذلا هقفاوو هححصو ماحلاو « بيرغ نسح ثيدح
 00. تاقث هلاجرو ىلعي وبأ هاور : مثيلا لاق (؟)

 | . قيقرلا بطرلا تابنلا (4)

 . سابع نبا ةياور نم هننس يف يقبيبلاو ءريبكلا يف يناربطلاو ؛يراخبلا هاور (5)



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ٠ ْ م

 نذأي لو « هلوسرل نذأ دق هللا نإ : اولوقف « !,يف هع هللا لوسر لاتقل صخرت
 + سمألاب اهترحك مويا انمرح تداع مث + را نم ةعاس يل ذذأ انو ءركل
 بئاغلا دهاشلا غّلبيلو

 ع وسر الع سو ؛ لبا ةكد نع سبح لا نإ هع لاقو ظ
 تَلَح اهنإو الأ « يدعب دحأل لحت الو , يلبق دحأل لحت مل اهنإف الأ « نينمؤملاو

 دضعي الو « اهكوش ىلتخي ال « مارح هذه يتعاس اهنإو الأ « راهن نم ةعاس يل

 ( نيرظُلا روخب وهف لينق هل لتق نمو « دشنمل الإ اهطقاس طقتتي الو «"هرجش

 « هاش وبأ هل لاقي نجلا نم لجر ماقف , « ليتقلا لهأ داقُي نأ امإو « لقعي نأ امإ

 ؛ هاش يبأل اوبتكا » : ِهيإَع هللا لوسر لاقف « يل اوبتكا « هللا لوسر اي : لاقف
 « انتويب يفو « انروبق يف هلعجن انإف ء رخخذإلا الإ هللا لوسر اي : لاقف سابعلا ماق مث

 .""6 رخذإلا الإ , : هلع للا لوسر لاقف

 نيب ام تمرح ينإو . ةكم مّرح مهاربإ نإ » : هَ هللا لوسر نعو
 , 06 - ةنيدملا ديري - اهيتبال

 ةنيدملا تمرح ينإو ءالاعدو ,ةكم مرح مهاربإ نإ : اع هللا لوسر نعو

 0 ةكمل ميهاربإ اعد ام لثم اهعاصو اهّدم يف امل توعدو ,ةكم مهاربإ مرح اك

 مرح هللا نإ ١ و « ةكم مرح ميهاربإ نإ » نيب ضراعت ثيداحألا يف سيلو
 قبس ام يناثلاو « كلذب سانلا ملعأ مهاربإ نأ لوألا ىنعم نأل ؛ « دلبلا اذه

 . يرش ينأ نع هدنسم يف دمحأو «يفاسنلاو ءيذمرتلاو .ملسمو ؛يراخبلا هاور (1)'
 « هديص رفني الو هكوش دضعي ال » :ملسم دنع 20

 نباو « ةجام نباو ؛  يذمرتلاو « دواد وبأو « ملسمو . دمحأو , يراخبلا هجرخأ ()
 « ؟ هاش يبأل اوبتكا » :هلوق ام : يعازوألل تلق يراخبلا دنعو ؛هل ظفللاو نابح

 ش . ِهُتيَع هللا لوسر نم اهعمس يتلا ةبطخلا هذه : لاق

 | ١ عدخ نب عقار نع دمحأو «ملسم هاور (4)

 . ديز نب هللا دبع نع ملسمو «يراخبلاو ,دمحأ هاور (5)



 مل ظ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ظ . هللا ريدقت نم

 ضرألا هجو ىلع سيلف. مهلك ضرألا لهأل ةلبق اهنوك اهصئاصخ نمو
 . اهريغ ةلبق

 نود ةجاحلا ءاضق دنع اهرابدتساو اهابقتسا مرحي هنأ اضيأ اهّصاوحخ نمو

 . ضرألا عاقب رئاس

 هلك ىرقلاف « ىرقلا مأ أ أ لاعت ل نأ : اهليضفت ىلع لدي امتو

 . اهيلع عرفو « اهل عبت

 ةحتافلا نأ اك « « ليدع ىرقلا يف اه نوكي الأ بجيف , ىرقلا لصأ يهو

 . ليدع ةيفإلا بتكلا يف ال سيل باتكلا مأ .

 الإ ةرركتملا جئاوحلا باحصأ ريغل اهوخد زوجي ال هنأ : اهصئاصخ نمو

 اهاّملت ةلأسملا هذهو « دالبلا نم ءيش اهيف اهكراشي ال ةيصاخ هذهو « مارحإب

 ٠ . امهنع هللا يضر نابع نبا نع سانلا

 1 36 م باذخ نع قت مطب احب هي هر رعو ل

 اهؤازج ةئيسلا نإف « اهتايمك ال « اهيف تائيسلا ريداقم فعاضت اذه نمو

 يف ةئيسلاف « اهلثم اهوازج ةريغصو « اهلثم اهؤازجو «.ةريبك ةئيس نكل « ةكيس

 « ضرألا فارطأ نم فرط يف اهنم مظعأو دكآ هطاسب ىلعو هدلبو هللا مرح

 نم ديعبلا عضوملا يف هاصع نمك هكلم طاسب ىلع كلملا ىصع نم سيل اذهو
 ."”ملعأ هللاو يا ضم ف حارا لف اذه « هطاسبو هراد

 ةردس عطق نم 9 : وع هللا لوسر لاق : لاق يشبح نب هللا دبع نع

 99 موحلا ريس نم نلعب ”( رالا يف هسأر لا برص

 .ه)١ - 4/١ داعلا داز 0١

 .-ةاورو « « عرجلا ردس نم ١١ هلوق الخ دواد وبأ هاور : دئاوزلا عمجم يف يمشيملا لاق )32



 ةرمعلاو جحلا لئاضف مغ

 تعمسل هللاب دهشأ : لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نعو

 بونذي هبونذ تنزو ول شيرق نم لجر هب ليو اهلحي ٠ : لوقي هيَ هللا لوسر

 0 ا . نو ول نيلقثلا

 ضد هللا لوسر ٠ تعمح ينإف 2 ىلاعتو كرابت هللا مرح يف داحلإلاو كايإ « ريبزلا

 نيلقثلا بونذب هبونذ تنزو ول شيرق نم لجر هيف دحليس هنإ » : لوقي
 ."”هنكت ال رظنا : لاق « تحجرل

 « قح ريغب لتقو « هللاب كارشإ نهمظعأ : عست رئابكلا » : تيم لاقو

 قوقعو « فحزلا موي رارفلاو « ةنصحملا فذقو « مبتيلا لام لكأو « ابرلا لكأو

 ْش ."'« اتاومأو ءايحأ مكتلبق مارحلا تيبلا لالحتساو « نيدلاولا

 ' يوهو «ءةدقفألا باذجنا يف صاصتخالاو ليضفتلا اذه رس رهظ دقو
 : بذج نم مظعأ بولقلل هبذجف نيمألا دلبلا اذهل اهتبحمو اهفاطعناو بولقلا

 : لئاقلا لوقب ىلوألا وهف « ديدحلل سيطانغملا

 لاجرلا ةدنأ سيطانغمو نسح لك ىلوُيَه ُهِِساَحَم
 نم ماوعألا بقاعت ىلع هيلإ نوبوثي يأ ءسانلل ةباثم هنأ هناحبس ربخأ اذهلو

 .اًقايتشا هل اودادزا ةرايز هل اودادزا املك لب ءاّرطو هنم نوضقي الو راطقألا عيمج

 اًقاتشم فرطلا ابيلإ دوعي ىتح  اهرظني نيح اهنع فرطلا عجري الا

 . تاقث هلاجرو طسوألا يف يناربطلا -
 . حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأ هاور : عمجملا يف يمشيلا لاق 2(

 . تاقث هلاجرو دمحأ هاور :يمشيحلا لاق )١(

 هنسحو «يقييبلاو «كاحلاو ءيواحطلاو ءريمع نع يناسنلاو , دواد وبأ هاور .: نسح ()
 . 444١ مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا



 م6 : ش 0 ةرمعلاو جحلا لئاضف و

 .لاومألا نم ايبح يف قفتأ مو ؛ ( يرجو بيلسو ليتق نم اهل م هللف
 امدقم ؛ ناطوألاو بابحألاو لهألاو دابكألا ذلف ةق ةقرافمب بحما يضرو ؛ ح اورألاو

 فلك كلذ ذلتسي وهو «قاشملاو فطاعملاو «فلاتملاو فواح عاونأ هيدي نيب

 .مهتاّذلو مهفرتو ةيلحتملا معن نم بيطأ هبلق يف ةبحما ناطلس رهظ ول هاريو «هبيطتسيو

 كمل هل

 هبيبح ىّضري ناك ام اذإ اًباذع هءاقش ّدَعَي ْنَم اًبمم سيلو

 : لاق .ةكم ىأر املف نيح اصلا دحأ جح

 يذلا اذه ةكم ءاحطبأ

 : لاق قافأ املف هيلع يشغ مث

 بع تنأو مهراد هذه

 : مراجلا يلع لوقي
 هركذب زاجحلا رم اذإ داكي

 هءايض ىقلأ نمحرلا اهب دالب

 غباس هللا نم سدق اهللجي

 اهتيأر دالبلا سانلا بسن اذإ

 اهبسحبف اهراهنأ تبضن نإو

 ةمحرو ًانْمُي راطقألا ىلع ضيفي

 .' !؟انأ اذهو اًنايع هارأ

 قامآلا يف عومدلا ءاقب ام

 ُبْنوَتَي هرذلص نم . هتريجو

 ٌببيغ ملاوعلاو اييتبال لع

 ُبْيَط دلخلا نم رشن اًهَحْفنيو
 ٌبسنُتو ىزعُت سودرفلا ةنج ىلإ

 ٌبضني سيل ىدهلل رهن نيدلا نم
 ٌبخصيو ةاتعلا نذأ يف رأزيو

 هؤام ةوبنلا عبن نم ررجفت

 0 ةفيطل 0

 : ةكم ءامسأ نم ه

 اهب نوكيي ىنعمب « ةربابجلاو ةملظلا قاتعأ كبت اهنأل كلذب تيمس : ةكب -
 . نومحدزي : يأ اهيف نوكابتي سانلا نأل : ليقو نوعضخيو



 ةرمعلاو جحلا لئاضف مك

 الو « لاجرلا مامأ ءاسنلا يلصيف « اعيمج سانلا هب َكَب هللا نإ : ةدانق لاق

 . اهريغ دلبب كلذ لعفي

 . قيتعلا تيبلا
 . مارحلا تيبلا

 . نيمآلا دلبلا

 .نومأملا
 . ةمحرلا لصأ اهنأ : ينعي : مر مأ

 . ردب نزو ىلع شرعلاو « حالصو , ىرقلا مأ
 بونذلا نم رهطت اهنأل : سداقلاو

 . ةسدقملاو
 ؛ كاَذ ْذِإ اهب ءاملا ةلقل كلذب تيمس : ةساسنلاو « نونلاب : ةسانلاو
 ش . اهنم جرخأ اهب ىغب نم نأل وأ

 . ةساسبلاو ةسابلا

 . ةمطاحلاو
 ءداعمو . ةيرقلاو « ةبعكلاو « ةينّيلاو « ةدلبلاو « ىثوك و « سأرلاو
 دقعلا ] ىهتنا . « قاسبو « قربو .ء ةشطعملاو . ناتكملاو « ةيبانلاو

 . ( 54/ ؟ ) [ ريثك نباو ديرفلا



 مارحلا تيبلا

 ملاتلا بيثكلا بلقلا نع لازو اهمالظ لاز نيعلا هتأر ام اذإ





 013 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ال ةبعكلا ءاس (ل

 : ع نيمألا دلبلا خيرات يف نيمثلا دقعلا ] هبأتك يف يسافلا ةمالعلا لاق

 . فالخ اهئانب ددع يفو . تارم ةمظعملا ةبعكلا تينب

 : تارم رشع تينب اهنأ : كلذ يف ليق ام عومجم نم لصحتيو

 . ةكئالملا ءانب : ابنم

 . مدآ ءانب : اهنمو
 . هدالوأ ءانب : اهنمو

 . مالسلا مهعيمج ىلع ليلخلا ءانب : اهنمو

 . ةلامعلا ءانب : .اهبنمو

 . مهرج ءانب : اهنمو
 . بالك نب يصق ءانب : اهنمو

 . شيرق ءانب : اهنمو
 . ريبزلا نب هللا دبع ءانب : اهنمو

 الولو « اهضعب اّلِإ ىنب ام هنأل , زوجت ةبعكلا ىنب هنأب ةرابعلا قالطإ يفو
 . هتركذ الل كلذ اركذ يواونلاو ٍليهسلا نأ

 . يصق ءانب الإ « قرزألا هركذ ةبعكلا ءانب نم هانركذ ام عيمج

 , هباتك نم نيعضوم يف راكب نب ريبزلا هركذو «هركذي مل هنإف



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ظ ش٠ 0

 ( اوعاش نم اولخدُيل « اهباب عفر نم لوأ شيرقو « اهفقس نم لوأ وهو

 اهل هؤانبو « نيباب اهل لعج نم لوأ - امهنع هللا يضر - ريبزلا نباو
 . ليلخلاو شيرق عاني كلذكو « تباث

 . هب ةدراولا رابخألا دنس فعضل « تباث ريغ كلذ ادع امو

 . اهانب نم لوأ مدا نب ثيش : نأ يضتقي يليهسلا مالكو

 ش .”ةكئالملا ءانب ىلع مدآ ءانب مدقتل لدي ام : يقرزألا يفو

 نم مدا هللا طبهأ امل : لاق - امبنع هللا يضر - ورمع نب هللا دبع نع

 « يشرع لوح فاطي اك هلوح فاطي الزنم وأ اًئيب كعم طبهم يفإ » : لاق ةنجلا

 ءايبنالا ناكو « عفر نافوطلا نمز ناك املف « « يشرع لوح يلصي اك هدنع ىلصيو

 : لبجأ ةسمخ نم « هانبف مهاربإ هللا هَأَوبف « هناكم نوملعي الو هنوجحي

 ."”'ةعطتسا ام هنم اوعتمتف «رمخلا لبجو روطلا لبجو «نانبلو «ريبثو ؛ءارح

 « ءاضيب ةدبر تيبلا ناكف « ةنس يفلأب ضرألا لبق تيبلا عضو : هنعو

 77ه تيحدف « ةفسخ اهنأك هتحت ضرألا تناكو « ءاملا ىلع شرعلا ناك ىتح

 ةعبرأ ىلع « ءاملا ناكرأ ىلع تيبلا عضو : سابع نبا نع « ريرج نبا لاقو

 . تيبلا تحت نم ضرألا تيحد مث « ماع يفلأب ايندلا قلخت نأ لبق « ناكرأ

 قلخي نأ لبق تيبلا اذه عضوم هللا قلخ : دهاجم لاق « قازرلا دبع نعو

 . ةعباسلا ضرألا يف هناكرأو « ةنس يفلأب اًئيش

 ورمع نب هللا دبع ثيدح نم متاح يأ نبا ىور : [ حتفلا ] يف ظفاحلا لاق

 الو هنوجحي ءايبنالا ناكو . تيبلا عفر نافوطلا نمز ناك امل : لاق صاعلا نبا

 . ةنسلا راصنأ عيط ء«48 - ١ يكملا يمافلل .نيمثلا دقعلا )١(

 . 788/ * حيحصلا لاجر هلاجر : يمثيلا لاقو ءافوقوم ريبكلا يف يناربطلا هاور (* « ؟)



 او ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ,هناكم هملعأو مهاربإل هللا هأوب ىتح 4 هناكم نوملعي

 ٠ : مدآ ءانب ه

 | : ع حتفلا ] يف ظفاحلا لاق

 ورمع نب هللا دبع نع « ىرخأ .قيرط نم [ لئالدلا ] يف يقهيبلا ىور
 هرمأ مث مدأ هانبق ء تيبلا ءانيب هرمأف مدا ىلإ ليربج هللا ثعبو : اًعوفرم

 ."6 سانلل عضو تيب لوأ اذهو « سانلا لوأ تنأ هل ليقو « هب فاوطلاب

 هتنب :ليقو « تيبلا ىنب نم لوأ مدا نأ « ءاطع نع قازرلا دبع ىورو

 . هلبق ةكئالملا

 ,”تبثأ لوألاو مدا نب ثيش هأنب نم لوأ ( ةهبتم نب بهو نعو

 ا : [ حتفلا ] يف ظفاحلا لاق

 . تاوصأ دقفف « طبه امل مدآ عم تيبلا هللا عضو : لاق ةداتق نع١»

 فاطي أك هب فاطي اًئيب تطبهأ دق ينإ مدا اي : هل هللا لاقف « مهحيبستو ةكئالملا

 ّدمو دنهلاب طبه دق ناكو . ةكم ىلإ مدا جرخف « هيلإ قلطناف « يشرع لوح

 2 فاطف تيبلا قف هوطخ يف هل

 « ملعلا عاقب , عاقبلا رئاس ىلع ةبعكلا بعك الع امل : يزوجلا نبا لاق

 ساس نم لوأ مدا ناكو « ضرألا دوجو لبق « بعاكلاك داجيإلا فك اهتزربأ

 . للخلا للخ رارزا لج ام لحق « نافوطلا فاوط تيبلل تيب مث « ساسآلا

 . 455/5 حعفلا 0

 . ةعيط نبأ تادرفم نم ىرت 5 هنإف 2غ فيعض و : 54/ 7 هريسفت يف ريثك نبا لاق ()

 نيتلمازلا نم نوكيو ١ ورمع نب هللا دبع ىلع افوقوم اذه نوكي نأ ملعأ هللاو هبشألا

 . « باتكلا لهأ مالك نم كومريلا موي امهباصأ يتلا

 ١ . 55/5 ممفلا (0)

 . 2الث/ < حفلا 5



 ةرمعلاو جحلا لئاضف هاب

 : تيبلل مهاربإ ءانب «

 . نيفئاطلل يتبب ارهط نأ ليعامسإو مهاربإ ىلإ اندهعو اط : ىلاعت لاق
 . :١78[ ةرقبلا] 4 دوجسلا عكرلاو نيفكاعلاو

 . ناثوألا نم : لاق « ارهط نأ » : ىلاعت هلوق يف سابع نبا لاق

 الو « سجنلاو ىذألا نم هارهطي نأ هللا امهرمأ : يرصبلا نسحلا لاق

 1 : ش . 2( ءيش كلذ نم هبيصي

 سجرلاو روزلا لوقو ثفرلاو ناثوألا نم : ريبج نب ديعسو دهاجم لاقو

 . ريبج نب ديعسو سنأ نب عيبرلاو ةداتق لوق وهو .هيف نيميقملا :نيفكاعلاو

 ريهطتب ليعامسإو مههاربإ انرمأو : ةيآلا ىنعمف : هللا همحر ريرج نبا لاق
 ةدابعو مانصألا نم ريهطت وه تيبلا يف هب امههرمأ يذلا 2 0

 ش نيهجرب باجأو ؟ هنم هريهطتب رمأ يذلا كلذ نم ءيش

 ش اسأل نم حو عوق اعز هع دبي نا هوه اضرأ أ : امهدحأ

 دق ىلاعت هللا ناك ذإ « امهدعب نمل ةنس كلذ نوكيل ؛ ناثوألاو

 . هب ىدتقي امامإ مهاربإ لعج

 دبعي ناك هنأ ىلع عّرفم باوجلا اذهو - ريثك نبا يأ - تلق

 ىلإ اذه تابثإ جاتحيو « مالسلا هيلع مهاربإ لبق مانصأ هدنع

 ١ هلع دمحم موصعملا نع ليلد 0
 اًرهطم هاينبيف ء هل كيرش ال هدحو هلل هءانب اصلخي نأ امهرمأ هنأ : يناثلا باوجلا

 . بيرلاو كرشلا نم |

 نأ مالسلا امهيلع ليعامسإو مهاربإ رمأ ىلاعت هللا نأ باوجلا اذه صخلمو



 0 ةرمعلاو جحا لئاضف

 . هل كيرش ال هدحو همسا ىلع ةبعكلا اينبي

 رهطو ائيش يب كرشت ال نأ تيبلا ناكم ميهاربإل انأؤب ذإو ) : .ىلاعت لاق

 ١١ : جحا © دوجسلا عكرلاو نيمئاقلاو نيفئاطلل يتيب

 دقو « هئانب يف هل انذأو « هل هانملسو « هيلإ هاندشرأ يأ » : ريثك نبا لاق

 قيتعلا تيبلا ىنب نم لوأ وه مالسلا هيلع مههاربإ نإ لاق نمم ريثك هب لدتسا

 . « هلبق َنِِب مل هنإو
 ىدهو اكرابم ةكبب يذلل سانلل عضو تيب لوأ نإ » : ىلاعت لاق

 .95:نارمع لآ 4 نيملاعلل

 ء مهكسنو مهتدابعل سانلا مومعل عضو تيب لوأ » : ريثك .نبا.لاق

 « هدنع نوفكتعيو هيلإ نولصيو هب نوفوطي

 . هللا ةدابعل عضو تيب لوأ هنكلو « هلبق تويبلا تناك : يلع لاق

 هجو ىلع عضو تيب لوأ هنأ يذلا معزو ١» : ( 55/ ؟ ) ريثك نبا لاق
 .( يلع لوق حيحصلاو . اقلطم ضرآلا

 « هللا لوسر اي : تلق : لاق هنع هللا يضر رذ يلأ نع نيحيحصلا يفو

 مث : تلق : لاق ."« مارحلا دجسملا ٠ : لاق ؟ لوأ ضرألا يف عضو دجسم يأ

 . ةنس نوعبرأ » : لاق ؟ امهنيب ناك مك : تلق « ىصقألا دجسملا و : لاق ؟ يأ

 . « هيف لضفلا نإف « هّلَصَق دعب ةالصلا كتكردأ انيأ مث

 : ( ؟91/ 470/5 ) ع حتفلا ] يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 ىنب ناميلسو « ةبعكلا ىنب مهاربإ نأل ؛ لاكشإ هيف : يزوجلا نبا لاق »
 هيلع ناميلس نأ يف هدنتسمو . ىهتنا « ةنس فلأ نم رثكأ امهنيبو سدقملا كيب

 نب هللا دبع ثيدح نم يناسنلا ءارر ام ىصقألا هجسلا ىنب يذلا وم مالسلا



 داس سن نضال ةرمعلاو جحلا لئاضف 1

 دواد نأ ١ ةريمع نب عفار ثيدح نم يناربطلا يفو « ثيدحلا « اثالث الالخ ىلاعت

 ىلع هءانب يضقأل ينإ : هيلإ هللا ىحوأ مث ء سدقملا تيب ءانبب أدتبا مالسلا هيلع

 ساسأ عضو ءانبلا لوأ ىلإ ةراشإلا نأ هباوجو : يزوجلا نبا لاق مث « ناميلس دي

 سدقملا تيب ىنب نم لوأ ناميلس الو ةبعكلا ىنب نم لوأ مهاربإ سيلو دجسملا

 نوكي نأ زئاجف ضرألا يف هدلو رشتنا مث مدآ ةبعكلا ىنب نم لوأ نأ انيور دقف

 لاق اذكو « نارقلا صنب ةبعكلا مههاربإ ىنب مث « سدقملا تيب عضو دق مهضعب

 أدتبا نيدجسملا اينب امل ناميلسو ميهاربإ نأ ىلع لدي ال ثيدحلا نأ : يبطرقلا

 . « امهريغ هسسأ ناك امل ديدجت كلذ لب ءامحل امهعضو

 يزوجلا نبا هركذ يذلا لاتحالا نكل » : لاقو ةدع اُلاوقُأ ركذ مث

 . سسأ يذلا وه مدا نإ : لاق نم لوق ديؤيو هل دهشي ام تدجو دقو . هجوأ

 ىنب ال مدا نأ : [ ناجيتلا ] باتك يف ماشه نبا ركذف . نيدجسملا نم الك

 مدا ءانبو « هيف كسنو هانبف هينبي نأو « سدقملا تيب ىلإ ريسلاب هللا هرمأ ةبعكلا

 ."؛ روهشم تيبلل 2

 ليعامسإو .مهاربإ ىلإ هللا دهع امل : يدّسلا نع هاور اميف يربطلا لاقو
 . اذخأو ليعامسإو وه ماقف ةكم أ ىتح مهاربإ قلطنا نيفئاطلل يتيب ارهط نأ

 ناحانج امل جوجخلا ير : اهل لاقي احير هللا ثعبف ؛ تيبلا نيأ نايردي ال لواعملا

 اهاعبتأو لوألا تيبلا ساسأ نع تيبلا لوح ام امه تسنكف ةيح ةروص يف سأرو

 مهاربإل انأوب ذإو 8 : لوقي نيح كلذف ساسألا اعضو ىتح ؛ نارفحي لواعملاب

 ."© تيبلا ناكم

 لبقت انبر ليعامسإو تيبلا نم دعاوقلا مهاربإ عفري ذإو 8 : ىلاعت لاق

 . ع١: ةرقبلا] 4 ملعلا عيمسلا تنأ كنإ انم

 . ساسألاو ةيراسلا يهو « ةدعاق عمج : دعاوقلا

 ٠ . 2970 - 459/5 يرابلا حض .(0)

 51١ -31١5. ه/ 5 يربطلا ريرج نبا (؟)
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 دعب ءاج مث تيبلل هئانبو مهاربإ نع يراخبلا يف سابع نبا ثيدح يف
 اعنصف « هيلإ ماق هآر املف « مزمز نم ابيرق ةحود تحت هل البن يربي ليعامسإو كلذ
 . رمأب ينرمأ هللا نإ , ليعامسإ اي : لاق مث « دلاولاب دلولاو دلولاب دلاولا عنصي اك
 هللا َنِإَف : لاق . كنيعأو : لاق ؟ يننيعتو : لاق . كبر كرمأ ام عنصاف : لاق
 دنعف : لاق - اهوح ام ىلع ةعفترم ةمكأ ىلإ راشأو - اتيب انهاه ينبأ نأ ينرمأ

 ىتح . ينبي مهاربإو ةراجحلاب يتأي ليعامسإ لعجف , تببلا نم دعاوقلا اعفر كلذ
 هلواني ليعامسإو يني وهو هيلع ماقف « هل هعضوف رجحلا اذهب ءاج“ ءانبلا عفترا اذإ

 .: لاق « « ملعلا عيمسلا تنأ كنإ انم لبقت انبر 8:نالوقي امهو « ةراجحلا

 تنأ كنإ انم لبقت انبر 8 : نالوقي امهو « تيبلا لوح ارودي ىتح ناينبي العجف

 . © ملعلا عيمسلا
 تيبلا عضوم يف هسأر ىلع ىأر ؛ ةكم مههاربإ مدق امل : ريرج نبا لاق

 أ - ىلظ ىلع نبا « ميهاربإ اي : لاقف « هملكف ء سأرلا لثم هيف « ةمامغلا لثم

 ٠ . - يردق ىلع : لاق

 ىلع هلدت ةنيكسلا هعمو ةينيمرأ نم لبقأ مهاربإ نأ بيسملا نب ديعس نعا

 رجحلا قيطي ال راجحأ نع تفشكف : لاق « اتيب توبكنعلا أوبتت اك تيبلا ءوبت

 . الجر نوئالث الإ

 : لاق # تيبلا نم دعاوقلا مهاربإ عفري ذإو 8 : هلوق يف سابع نبا لاق

 . كلذ لبق تيبلا دعاوق تناك يتلا دعاوقلا

 تقّلحف « ةنيكسلا عبتا نأ مههاربإ ىلإ ىحوأ هللا نإ:مهج ينأ ثيدح يفو
 . لوألا مدا ساسأ ناديري ارفحف « ةباحس اهنأك تيبلا عضوم ىلع

 مهاربإ ةياور ايفو .: دوسألا رجحلاب ليعامسإ ءيحم يف رجح :نبا لاق

 . رجح ىلع ماقف « ةراجحلا لقن نع خيشلا فعضو ءانبلا عفترا ىتح .: عفان نبا
 ىلع موقي مهاربإ ناكف ماقملاو نكرلا هيلع لزنو : ناثع ثيدح يف داز . ماقملا
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 هعضو نكرلا هيف يذلا عضوملا غلب املف « ليعامسإ هل هعفريو « هيلع ينيب ماقملا

 . تيبلاب اقصال هلعجف ماقملا ذخأو ء هعضوم ذئموي“

 لزنف « ارجح بلطي «مداولا ىلإ ليعامسإ بهذ : مهج يأ ثيدح يفو

 . ؟ هب كءاج نم ؟ اذه نيأ نم : لاق « دوسألا رجحلا ىأرف ليعامسإ ءاج

 . كرجح ىلإ الو كيلإ ينلكي مل نم : مهاربإ لاق

 نمي ايضار لكوت « ليلجلا ىلع مالسلا هيلع ليلخلا لكوت عورأ ام ... هللاي

 . نسلا يف نعاطلا خيشلا وهو ىنبو لكوت ... # هوقرح 8 موي هالوت

 ةعسلا نم امش ناك 5ك ا ردم الو ةصقب هاينب ام هللاو : لاق سابع نبا نع

 هنافقسي ام ناوعألاو

 تيبلا نم دعاوقلا مهاربإ عفري ذإو ) : أرق اذإ درولا نب بيهو ناك

 ليلخ اي : لوقيو يكيي . 4 ميلعلا عيمسلا تنأ كنإ انه لبقت انبر ليعامسإو
 لضفا لمعي . كنم لبقتي ال نأ قفشم تنأو « نمحرلا تبب متاوق عفرت نمحرلا
 . هنم لبقي ال نأ فاخيو لمع

 لا دبعي نم سسأ اف تيب نأ للا ركذ 9 : 0 ./ ٠ منك نبا لا

 فكاعلا راومول م هنأل  نيفكاعلا رك ذي مو ءادوجسو اهعوكرو اهمايق

 مات دعب الإ دوجس الو عوكر كيال هنأ لع دق هنأ يلا نع هوجسلاو عوكل

 .؛ ىراصنلاو دوهيلا : نيباتكلا لهأ نم هجحي ال نم ىلع در اضيأ كلذ يفو
 تيبلا اذه ىنب هنأ نوملعيو « هتمظعو ليلخلا مبهاربإ ةليضف نودقتعي مهنأل
 ال مهو « هذدنع ةالصلاو فاكتعاللو «ء كلذ ريغو ةرمعلاو جحلا يف فاوطلل

 هللا عرش ام نولعفي ال مهو ليلخلاب نيدتقم نونوكي فيكف «كلذ نم ائيش نولعفي
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 ربخأ 5 مالسلا مهيلع ءايبنألا نم هريغو نارمع نب ىموم تيبلا جح دقو «!! مهل

 . ها» # ىحوي يحو الإ وه نإ # ىومحلا نع قطني ال يذلا موصعملا كلذب

 # دوجسلا عكرلاو نيمئاقلاو نيفئاطلل يتبب رهطو 8# : ىلاعت لاق

 . 100 جحلا]

 كيرشال هدحو هللا نودبعي نيذلا ءالٌول اصلاخ هلعجا ١ : ريثك نبا لاق

 ةعقبب لعفي ال هنإف « تيبلا دنع تادابعلا صخأ وهو ؛ فورعم هب فئاطلاف « هل

 عكرلاو 9 : العو لج لاق اذهو ةالصلا يف يأ : نيمئاقلاو « اهاوس ضرألا نم

 « تيبلاب نيصتخم الإ ناعرشي ال امهنأل ؛ ةالصلاب فاوطلا نرقف 4 دوجسلا

 . « هيلإ ةالصلاو هدنع فاوطلاف

 نسم راح ؛ تببلا ءانبب رمأ امل ١ : [ شهدملا ] يف يزوجلا نبا لاق

 ىلع اهدق دق . ليلدلا ليذ بحست ةباحس اذإف  رمآلا دارم ملعي ال

 تّبه « َمّلُع اك مّلَع املف « يلظ ىلع مّلَع ؛ ١ مهاربإ اي تدانف تفقوف « تيبلا ردق

 العجف © انأوب ذإو إ> ريم كلذف « لكشلا لكشم نم هل رسف امب ٌمسَف « تبهذف

 ( لاّؤسلا مف ارغف اغرف املف ,. # انه لبقت انبر 9> ىنعملا ءانبلا ةحارتسا ناكم

 . ' 6 4 انكسانم انرأو 8 ةعارضلا عرض نافشتري

 . هيلع مهاربإل هناكم هللا فرع ؛ ةظحل لوأ ذنم تييلا اذه ميقأ ديحوتلل

 . هاوس نود هدحو هللا تيب وهف , ساسألا اذه ىلع هميقيل هرمأ هكلمو « مالسلا

 . تيبلا مهل ءىشنأ نيذلا مه ءالؤهف « ةالصلل هيف نيمئاقلاو جيجحلل ه رهطيلو

 ديحوتلاو ناميإلاب ميهاربإ ةثرو نوملسملا اهيلإ هجوتي ةلبق ىَلْوَأ وهو

 . ءايمعلا ةيبصعلا ثارت ال نمؤؤملا بلقلا ثارت يه ةديقعلاف « حيحصلا

 دهشم : ةيآلا 4 ليعامسإو تيبلا نم دعاوقلا مهاربإ عفري ذإو »

 .. لايخلا ايؤر ال .. نا يف امهعمستو ةظحللا امهارت نيعألا تناك ول م رضاح

 . اله ص شهدملا 6
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 .ابهاذ ايئاغ ناك ْنأ دعب ىريو عمسُي ءاعدلا وجو « ءاعدلا لالظو «ءاعدلا ةمغن

 ةميقب ةوبنلا روعشو ةوبنلا ناميِإو « ةوبنلا بدأ انإ ؟ ءاعدلا ايانث يف اذامو

 نأ نارقلا ديري يذلا روعشلاو ناميإلاو بدألا وهو . دوجولا اذه. يف ةديقعلا
 . مهرعاشمو مهبولق يف هقمعي نأو « ءايبنألا ةثرول همّلعي

 انكسانم انرأو كل ةملسم ةمأ اتيرذ نمو كل نيملسم انلعجاو انبر

 . ح7١: ةرقبلا] 4 محرلا باوتلا تنأ كنإ انيلع بتو

 امهيبلق نأب روعشلاو « مالسإلا ىلإ ةيادحلا يف امهبر نم نوعلا ءاجر هنإ
 ةوق الو امه لوح ال هنأو . هاده ىدهحلا نأو « نمحرلا عباصأ نم نيعبصإ نيب

 . هللالاب الإ

 .. نماضتلا ةملسملا ةمألا عباط اذه 4« كل ةملسم ةمأ انتيرذ نمو إذ
 .. نمّؤملا بلقلا تاماتها نع فشكت ةوعد يهو .. ةديقعلا يف لايجألا نماضت

 - ليعامسإو ميهاربإ روعشو « لوألا همه وهو , لغاشلا هلغش وه ةديقعلا رمأ نإ
 امهعفدت « ناميإلا ةمعن « امبيلع هللا اهغبسأ يتلا ةمعنلا ةميقب - مالسلا امهيلع

 يذلا ماعنإلا اذه امهتيرذ مرحي الأ امهبر ءاعد ىلإو « امهبقع يف اهيلع صرحلا ىلإ
 ايسني حلو « تارمشلا نم امهتيرذ قزري نأ امهبر هللا اوعد دقل « ماعنإ هئفاكي ال

 مهتدابع مه نيبيو « مهكسانم اعيمج مهري نأو « ناميإلا نم مهقزريل هاوعدي نأ
 مهيف ثعباو انبر 8 ةديعبلا مهلايجأ يف ةياده الب مهكرتي ال نأو « مهيلع بوتيو

 اذه ةثعب يه ليعامسإو مههاربإ ةوعدل ةباجتسالا تناكو « ةيآلا « مهنم الوسر '
 ليعاممإو مههاربإ ةيرذ نم لوسر ةثعب « نورقو نورق دعب الع ميركلا لوسرلا
 . مالسلا امهيلع

 تيبلا اذه سانلا جحي مل ول : سابع نبا هيف لاق يذلا مارحلا تيبلا اذه
 ليلخ وهو هيناب فرشل الإ فرشلا اذه امو .« ضرألا ىلع ءامسلا هللا قبطأل
 مهوذاو نينمؤملا اوعّورف شيرق نم هتندس ماق يذلا مارحلا تيبلا اذه . نمحرلا

 اهيلإ بوني ةباثم هللا هدارأ دقل .. هراوج نم اورجاه ىتح ؛ مهنيد نع مهونتفو
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 وهف « مهلاومأو مهحاورأ ىلع هيف نونمأي لب «دحأ مهعوري الف « اعيمج سانلا

 . مالسو ةنينامط هتاذ

 هيلع بلغي ملف هللا هافعأ يذلا « قيتعلا تيبلا اذه « مارحلا دجسملا اذه

 ؛ مالسلا هيلع مهاربإ ذنم ارومعم لازي امف « روثدلاو ىبلا نم هللا هافعأو « رابج

 . لازي نلو

 - هللا مسا اوركذيل هيلإ جحلاب ليلخلا ناذأو ... مارحلا تيبلا ءانب ةصق كلت

 . ةأوس نود - هللا مسا ىلع - سئابلا أوعمطيو - ةاعدملا ةحلآلا ءاممسأ دل

 حتفو « ديحوتلا ةديقع اهوأو « ةنوصم هيف هللا تامرح ... مارح تيب وهف

 دوهعلا ةمرحو ءاعدلا ةمرح بناج ىلإ دوجسلا عكرلاو نيمئاقلاو نيفئاطلل هباوبأ

 - تيبلا ةصق كلت - مالسلاو ةندهلا ةمرحو 4 قيئاوملاو





 ملاتلا بيثكلا بلقلا نع لازو اهُمالظ َلاَر ُنْيعلا هتنياع اذإ

 ةيزوجلا مق نبا
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 نوعجريو هيلإ نوددرتي « انمأو سانلل ةباثم مارحلا هتيب لعج نم ناحبس

 « هسفن ىلإ تيبلا كلذ ىلاعت هللا فاضأ امل ء ارطو هنم اوضق مهنأ َنْوَرَي الو « هنع

 بولق تقلعت © نيفئاطلل يتب رهطو .: هليلخل لجو زع هلوقب هيلإ هبسنو

 اوركذت املكو « اوُنَح مارحلا تيبلا كلذ مهل ركذ املكف « مهبوبحم تيبب نيبحنا

 . اوُثأ هنع مهدعب

 ناطوأو راطوأ لمرلا يذب هل >-برتغم ٌّنَح الإ لمرلا ركذي ال
 نابلا هراد نم لب نابلا يلامو 2هعزاون يبلق نم نابلا ىلإ وفمت

 . ايندلا نم تسيل اهنأك تاظحل .. تيبلا ةيؤر !! ةيؤر نم اهرد هللف

 هيف . نيملاعلل ىدهو اكرابم ةكبب يذلل سانلل عضو تيب لوأ نإ ©

 تايآلا 4« ... مهاربإ ماقم تانيب تايآ

 ةعفري لايجألل .. َنييبنلا وبأ ةَديشو ىوقتلا دي ُهْنَنَب سيب

 ُهعْلْخُي ُبَرلا هيلع لالجلا بوث ةلفاح رهدلا باتك يف هداج

 ُهْعَنمَي َنيِغابلا ثبع نم هللاو هتمرُح نيدلا .جاسب ْتَعّرَدَت

 ةٌعبرأ سيدقتلا لئوم ُتدَع ىتح ةَمركَتو افيرشت 5 جحلاب هلأ

 هَعبَْم يهو ًارون ٌمطست سمشلاك ةدِهاش ٍديحوتلاب .حورلا ٌةبعكو

 . لاجرلا ةدهفأ سيطانغم راصف ؛ هللا ىلإ فيضأو ... رجحلا نم قلخ تيب -

 . نارفغلا قيقحتب رتب هفرط هيلع عقو نم تيب -
 ةطوشب ةطوشو « ةفوطب ةفوطف « هبلقب فئاطللا تفاط ؛ هلوح فاط ْنَّم تيب -

 !٠1 ناسحإلا الإ ناسحإلا ءازج لهو
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 . هلام هيلإ لوصولا ىلع قفنأ نم رسخ ام تيب -
5 ,80 

 . ءيشب هيلع نض نم حبر ام تيب -

 . هرايد رجهو « هرازم يسن هراز نم تيب -
 . ةفاسملا هيلإ ٌدعبتسُت ال تيب -

 . ةراجحلا- نم ىسقأ هبلقف ؛ هنع ربص ْنَم تيب -

 . هرامقأو هسوم# نع ىلست « هراونأ عاعش هيلع عقو نم تيب -

 .عجري فيك هرضح نمم بجعلا امنإ ءربصي فيك هنع يقب ْنَمِم بجعلا سيل تيب -

 .: هتيميم يف تيبلا ةيؤر روصُي نيح مقلا نبا بولقلا بيبط رد هللو
 00-0 م 0
 مرِضَن هيلإ اقوش ىرولا بولق
 8 وا #8 عم

 مهن لحخرت دق مُهاَقْش نأل

 ُمدَقَت ال اهراثآ ىَلَع ىرخأو

 يذلا ُهَنِب مُهراصبأ ْتََر اّملو

 ُهَلْيك طق اوُبَصْنَي 1 0

 ةَقاَرهُم َةَرِبَع ْنِم مك ِهلِلف
 اًهِعْمَدِب بحملا نيع تقرش دقو
 اَهُماَلَظ َلاَر ٌنيعلا ُهْئياَع اذإ

 ةئلمح ٌنياَعُملا ُفرطلا ُفرْعي الو
 هّفاضأ َنيِحَف اذ ْنِم ٌتَجَع الو
 ٍةَلُخ َمظعَأ لالجإلا نم اسك
 ُهُيِحُت بولقلا لُك اَذ ٍلْجَأ ْنِمَق

 مجسُيو .عوُمذلا نيب ْنِم رظنيف
 ماعلا ٠ بيئكلا بلقلا نَع ُلاَزَو

 ُمظعأ قوشلاو فرطلا ٌدوعي نأ ىَلِإ

 مطعما وهف ُنمحرلا هيسفن ىلإ
 ملْعُم ةحالملاب ٌراَرِط اهيلع
 مظعُتو ل الالجإ عضختو

 : لاق هنأ هع يبنلا نع , امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 « نيفئاطلل نوتس : ةمحر نورشعو ةثأم موي لك تيلا اذه ىلع لزني »

00( 
 . « نيرظانلل نورشعو « نيلصملل نوعبرأو

 سابع نبا ثيدح نم بعشلا يف يقيببلاو « ءافعضلا يف نابح نبا هاور : نسح هدانسإ 0(

 - . ركنم ثيدح : متاح وبأ لاقو « ءايحإلا جيرخت يف يقارعلا لاق كك نسح دانسإب
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 رون ةكم تيب نم ينويع يف
 0 نمي # <

 يحور .,خفان قحو « يحور ءلم

88 - 

 عكلا ٍةوسك ْنِم تايالا ناكو

 ًايذَه ٍرهدلا ٍةٌرَع قوف ْتْشِقُت
 يجاتي يَّقنلا َنِمْوملا ةمسب

 ران ةضموك « اسلاك قرم

 يروعشو يتجهمو يبلقبو

 ٍروجُيدلا ةكلحو يضمع 2 مغر

 ٍروقولا ٍداوَسلا ىلع وهزت « بس
ٍ 
 3 اًيِدَبا

 ٍروط سأر يف ةارسلل ُتَدِقوأ
 . تارطاع ٍناعمو تاحفنو تاحفن نم ةيؤرلا يف 5 هللو

 يلوح فرشُي ٌتيبلاو ينأكو

 ىتح مزمز ِءام يف يمرجج باذ
 يضرأ مِلاعم يب ٌحورلا زواج
 يحور حاسم يف « ميهافملاو
 اًدوجّس حال « رججلا يف يمايقف

 ٌميرم ٌءوده « ىعسأ يقالطناو
 نوكس يلوح جيجحلا ٌجيِجّضو

 يدوجوو يترطفب ومست فيك

 ع حاير يبأ نب ءاطع نعو

 راحسألا انس يف دبجملا خماش

 يرازإ لالخ نم ٌترِط يبل
 يراد ملاوعلاو ٌتاومسلاف

 ِراَرَق تاذ ريغ « ٌتاحاسملاو

 راَمقألا عم حبس « يدوجسو

 يراربلا يف ٌةحايس « يفوقوو
 راجحألا ةرأج يعمسبو

 .. اهيلإ رظنلا يف رس يأ ..

 ٍدوهعملا قلك ميهافم نع

 ةليلو موي لك تيبلا اذه ىلع هلل لزني ؛هعفر سابع نبا نع
 . « نيرظانلل نورشعو « نيلصملل نوعبرأو « نيفئاطلل اهنم نوتس :ةمحر ةثامو نيرشع

 . امهتالسلسم يف رهف نب هللا راجو ءرهف نب زعلا هجرخأ اذكه
 ىلع هل فقأ مل : ةيككملا هيواتف يف ينيقلبلا لاقو « ةثالثلا همجاعم يف يناربطلا هاورو
 ءهف فقوت نأ رجح ن نبا ظفاحلا نع لقنو :ةجح هب موقت ال :يسافلا يقتلا لاقو ,حيحص دانسإ

 يي يرذنملا ةنيسح نكل

 مقرب عماجلا فيعض يف ينابلألا هفعضو . نسحلا

 ىلإ ىقتر أ ؛ثيدحلا اذه قرط تعمتجا اذإو ءيواخسلاو يتارعلاو

 .140 مقرب ةفيعضلاو



 ةرمعلاو جحلا لئاضف م

 دولخُم نم ملغ تاومس يف 2 يدومجو يتنيطب قرت فيك
 ظ . تاظحللا هذه ايندلا نم تسيل اهنإ هللاو

 يبلق يف ىلقعو .. رهطلا تايآ

 ارتتسا ام رصبأف دتماو يمعقاط زواج لايخو

 اردق ثناك لب دصقُت مل اقهحباس ْتَقاَف ٌتاحَبس

 نيعلا عومد لالجو ..

 .1! اهعومد سو ٠.

 تضمغأ دقو

 اهرسأب ايندلا كيسني لامجو ..

 هترظن ام اذإ نيعلاو تيبلا نيب رس يأ

 اذلو اكبلا انددعأ فقوملا

 بابلألا ريحت تايآ

 3 باوج هيلع

 : لوقي نيح ( قوش ) هللا محريو

 تاكربلاو هللا اياحت فزت كئالم زاجحلاب قفأ لك ىلع

 تاحفنلا ةينامحر لئاسر

 ٌبححَرَم نكر ءءاَرغلا ةبعكلا يفو

 امن ٌءام "”ُبازيملا بكس امو
 م ا هسه م اهم

 ًانيعأ َكيِنيَع َنيِب يرجن مزمزو 1

 ("!وافُع نكرو « ٍداصق ةبعكب و ع و 4
 َتاَمَحّرلاو ّرجألا َكيِلَع ّضافأ

 تارجفتم لوسعملا ٍرثوكلا نم

 : [ نيمثلا دقعلا ] يف يمافلا لاق

 : تانيب تاياآ ةبعكلل »

 ىلع ءةدملا هذه ىقيي ال هنأ يضتقي وهو .نآلا دوجوملا اهئانب. ءاقب :اهنم
 .ىهتنا .« هللا تايآ نم ةيآ هؤاقب امنإو :لاق انرصع يسدنهم ضعب نع ينغلب ام

 . دصاق عمج : داصق . ايحرم : هل لاق : هب بحر نم : بحرم )00(

 . فورعملا بلاط وهو . فاع عمج : ةافع

اولاق ء« لاع ناكم نم ءاملا هنم ليسي ام : بازرمو بازئم :هل لاقيو : بازيملا فز
 هنمو : 

 . انه دارملا وهو ء اهقوف نم رطملا ءام بصم يأ : ةبعكلا بازيم



 ١٠١.7 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ايلاوت اذإ رطملاو حيرلا نأ ةرورض مولعملا نم نإف « قداصل .هنإ يرمعلو

 . هبرخع ءانب ىلع امايأ

 راطسألاو ةفسألا حايرلا تلاز ام ةمظعملا ةبعكلا نأ : ةرورض مولعملا نمو
 رييغت هللا دمحب اهيف ثدحي ملو « هخيرات ىلإو تينب ذنم اهيلع ىلاوتت ةلوهملا ةريثكلا

 . اهللخ ىلإ ىدأ

 ةقيحر : هلإلا ةكرابي تيب
 يوئريو ١ بولقلا هل نحت مرح 0 20 00

 اهجيجح نيب ءارغلا ةبعكلاو 'ء ب ُءارَّعلا ةبعكل

 اهثاذخا ْنِم مايالا عطقتت

 رجاهيو هب اَمظ امو ىعسي

 يتعلا ٌثيبلاو ميهاربإ ٌماقمأ
 مهبرل نوعكارلا نوفئاطلا

 هتاحاس يف ُمادقألا ٌمحازتت

 يقوش داز لزانملا تند اذإ

 : ل :
 نايدولاو تاورذلا هب ىّنْعَت

 نامظلا ِهِقْفَحَحَو ءاقللا دنع

 ”ا سرا 0
 ناير لصاوتم اهجيجحو

0 7 0 00 

 7 اهئيضرو ارا اَمَظ

 62 ريع

 ُناتسبألا هلالظ ١ نيب ٌقِرتو

 تيب : لوقتو دتشت تجرخف « كبر تيب اذه:اولاق « تيبلا حال املف

 2م الإ تف امف « تميل لع اهتبج تعضو تح يلر تيب . يلر

 ينقست مل نإ تقرشو ْدِرَو ْنسبحاف مهام اذهو « مهراد كيتاه

 نمئلاب عاتبي يذلا نمف مهب عابي بحملا مدب

 : يلر تيبب !! يلر تيبب : لوقعلا لبق بولقلا ٌشِهدُ راثا يأ



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ] م

 .. باجتسملا .. مزتلملا .. مهاربإ ماقم .. يناملا نكرلا .. دوسألا رجحلا
 راثآلا عمو .. ليربج ةضكر .. مزمز ..بازيملا تحت . رجججلا .. ميطحلا

 ش . تافقو لب ةفقو « تارهاطلا



 تيبلا لضف

 رطولا نوضقي ٌرْهّدلا ُهْنِم سيل مسهل ًابانم تيبلا لعج





 ١1١ ةرمعلاو جحلا لئاضف

"١ 

 دوسألا رجحلا لضف ال ][

 : هللا نيمي وه ءهوجريو همي نم دعسيو ءهوجولا ضيبت هليبقتب دوسألا رجحلا

 . تارسحلا بهذتو تاربعلا بكسنت هدنع « هدابع نم همأ نم اهب حفاصي ءهدالب يف

 لمؤم لكب زفت لذو عضخاو لزنم فرشآل انكر ملتساو فط

 ىلإ مهقوشيو « اهراثاب مهدعسيو ةنجلاب مهركذي هدابعب هتمحر نم هللا نإ

 . اهتانفأو اهضاير

 اقام قوشلا حانجب رطي ملف ٌمكركذ َنَع ابلق هللا ّنكس ال

 . مهدودخ ىلع مهعومد يرجتو ةعارض يف سانلا هلبقي يذلا رجحلاو

 ُهُعلْضَأ قوشلاب ٌةرخاز .. هادي 2 ًةعراض تيبلا راتسب ْتَقْلعت
 ُهٌعُمَدَأ ناميإلا يف هينافت ىلع 2 ةدهاش .. نوميملا ٌرجحلا مثليو

 ُهٌعَرْنم ضاف ىتخ سفنلا يف شاجام ِهّلَو ْنِمو ٍدجو نم حئاوجلا يفو

 ال مث ضرألا ىلع ءيش ةنجلا نم هللاي ..ةنجلا نم هنإ !!رجحلا ام كاردأ امو رجحلا

 .اهبيجوو بولقلا هافشب همثلن ال مث «هيلاوحو هدنع عومدلا فرذن ال مث ...هيلإ قاتشن

 ."06 ةنجلا نم دوسألا رجحلا » : هيي لاق

 هححصو «سابع نبا نع يقاسنلا هاورو ء سنأ نع هدنسم يف دمحأ هاور : حيحص 09

 نبا لاقت. 06ه ةفيعضلا ثيداحألاو 3 8 مقر عماجلا ٍحيحص يف ينابلألا

 ءاطنع نم عمس دامحو ارصتخم ءاطع نع ةملس نب دامح قيرط نم يئاسنلا هاور : رجح
 . طالتخالا لبق



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ش ١١1
 هت اهات ب ااا ااا

 ."" ةنجلا ةراجح نم دوسألا رجحلا » : هيت لاقو

 ينقرحت يسدقلا ملألا ةعورو 2 ينقرؤت ىركذلاو كهجو تمكل
 '"'نحإلاو مثإلا يف قراغ فندم نم ةرذعم ءامصعلا ةلبقلا سراح اي

 نبللا نم ًاضايب ٌّدشأ وهو ةنجلا نم دوسألا رجحلا لزن » اعوفرم سابع نبا نعو
 نع مدا ينب اياطح هندوَسف

 هتدوس ىتح ( جلثلا نم اضايب دشأ دوسألا رجحلا ناكو : هلع لاقو

 | ن0 مدأ ينب اياطخ

 هل نمل ةربع دوسأ هئاقب يف : هلوق يربطلا بحما نع [حتفلا] يف ظفاحلا لقن

 دشأ بلقلا يف اهريثأتف « دلصلا رجحلا يف ترثأ اذإ اياطخلا نإف «ةريصب

 نمو بارتلا نم تنأو 6 ةنجلا نس وهو رجحلا اياطخلا تدوس اذه اي

 محل نم وهو ىصع اذإ بلقلا سكنت الفأ . دلص وهو هتدوس رظناف « ضرألا

 .٠ !! مدو

 لهأ ديحوت هضيبي مل ١ : ( 787/5 ) ع ريدقلا ضيف ] يف يوانملا لاق
 نم عناملا باجحلاك داوسلاف « ةملظلا نع هتنيز رتتستل هرون سمط هنأل ؛ ناميإلا

 يفف رجحلا يف ترثأ اذإ اياطخلا نأ فرعيل رابتعالل هدادوسا نأل وأ « ةيؤرلا

 هيوعحو ناميإلا بعش يف يقبيبلاو «رازبلاو «طسوألا يف يناربطلا هج رخأ : حيحص 1(

 ١10" مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو «يوانملا هفعضو

 . ةلاسرلا ةسسؤم « يناليكلا بيجنل 87ص ءادهشلا رصع ناويد 2

 ءاطع هيفو هححصو «يذمرتلا هجرخأ ٠ :54./ * حتفلا يف رجح نبا لاق : حيحص ()

 نكل « هطالتخا دعب هنم عمس نمم ريرجو . طلتخا نكل « قودص وهو بئاسلا نبا

 ينابلألا هححصو ؛يطويسلا هححصو ءاهب ىوقيف ةميزخ نبا حيحص يف ىرخأ قيرط هل
 . "0الا مقر ةاكشملا عرختو ,3555 مقر عماجلا حيحص يف

 ءسابع نبا نع ءايضلاو ؛يذمرتلاو ةميزخ نباو «ريبكلا يف يناربطلا هاور : حيحض (؛)

 . 4558 عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو



 ل ةرمعلاو جحا لئاضف

 . « ىلوأ بولقلا

 اياطخلا نوك : ةياكح راكب نب ريبزلا نع [ ةضورلا يف ] يوانملا لاقو
 ةيرذ ىلع هللا هذخأ يذلا دهعلا ىلإ اهراتسأو ةبعكلا ةراجح نم هريغ نود هتدّوسم

 . دوسألا رجحلا همقلأو . ٌكلص يف هبتك « هب اوكرشي ال نأ مدا |

 دّوسا ذإ بسانتف , دهعلا هيف بتك امل الحم رجحلاو . دهعلا كلذل الحم مدا نبا

 رجلا دوسي نأ , دهعلا كلذ نم هيلع دلو ام دعب اياطخلا نم مدا نبا بلق

 . اًعمسو القع عوفدم ريغ رهاظلا ةدارإ لاتحا : ( 787/ 5 ) يوانملا لاق

 اذه سيلف ليوأتلا ىلإ اقلطم ةجاح الو « ساسألا رهاظلا ىلع لمحلا لب

 . ةنسلا لهأ بهذم

 ىلع نيدحلملا ضعب ضرتعا ه : ( ه41/ 5 ) [ حتفلا ] يف رجح نبا لاق
 لهأ تاعاط هضيبت لو نيكرشملا اياطخ هتدّوس فيك : لاقف يضاملا ثيدحلا

 هللا ىرجأ امنإو « كلذ ناكل هللا ءاش ول : ةبيتق نبا هلاق امب بيجأو ؟ ديحوتلا

 . ها 4 ضايبلا نم سكعلا ىلع غبصني الو « غبصُي داوسلا نأب ةداعلا.

 : رجحلا ثيداحأل هركذ .دعب يوانملا لاق

 اذه لبقي الماك ناك نإف « لجرلا ناميإ ناحتما : اهنم دئاوف ثيدحلا يف و

 . « ركني رفاكلاو ددرتي ناميإلا فيغضو « ددرتي الف

 :نيهجو نم هركنت ةيردقلاو ءاّينُس ناك ْنَم الإ هب نمؤي ال اذه :يبرعلا نبا لاق

 . قلخت مل دعب ةنجلا نأ : امهدحأ

 صضيبت الو دوست ال يهو ؛ هدوست اياطخلا نأ رابخأ ةدع يف داز هنأ ّ يلاثلاو

 «نآلا ةقولخم ةنجلا نأ ىلع ةحضاولا ةلدألا انمقأ دقو .اديلوت الو ةقيقح ١



 ' ةرمعلاو جحلا لئاضف ش ا ش 15

 .””ةردقلا يف ركنتسم ريغ دوسألا يف ضايبلاو ضييبألاب داوسلا قلعت نأو .

 توقاي نم ناتتوقاي ماقملاو رجحلا نإ :اعوفرم صاالا نب ورمع نب هللا دبع نع
 ."”برغملاو قرشملا نيب ام اءاضأل كلذ الولو « امهرون هللا سمط « ةنجلا

 ناك . راجحألا فرشأ نم توقايلا ناك امل : رهظملا لاق : يوانملا لاق

 هريغو توقايلا نيب ام رثكأ « ةنجلا توقايو « ةينافلا رادلا هذه توقاي نيبام دعب

 نيبو هنيب ةعقاولا ةبسانملا نأ ِمِلْعُيل ؛ ةنجلا توقاي نم هنأ انملعأف « راجحألا نم

 .””راجحألا رئاسو ةنجلا توقاي نيب اك : ةيصاخلاو فرشلا يف ضرألا ءازجأ

 «اًطح اياطخلا ناطخحي يناملا نكرلاو دوسألا رجحلا حسم نإد :ِهَلْيَم لاقو

 .بونذلا نارفغب هحسم يتأي نوميم ميرك رجح نم هل ايو ..كلملا ءاطع دوجلا ايف

 : هتيَع هللا لوسر لاق : لاق امهنع هلل يضر ورمع نب هللا دبع نع

 امو « يفش الإ ةهاع وذ ُهَّسَم ام ةيلهاجلا ساجنأ نم رجحلا َسَم ام الول»

 .2" هريغ ةنجلا نم ءيش ضرألا ىلع

2 

 )١( ريدقلا ضيف * /1١08 .

 وبأ ءاجر هدانسإ يفو « نابح نبا هححصو ءيذمرتلاو « هدنسم يف دمحأ هجرخأو (5)

 ورمع نب هللا دبع نع ىوريو . بيرغ ثيدح : يذمرتلا لاق :فيعض وهو ىبحي

 مالك ها ؛ يوقب سيل هعفر يذلاو هبشأ هفقو :هيبأ نع متاح يبأ نبا لاقو « افوقوم

 . 510/ 7 حتفلا يف رجح نبا

 . 105/ * ريدقلا ضيف (5)
 . نابح نياو «ماخحلاو :«يسلايطلاو ءيذمرتلاو ءهدنسم يف دمحأ هاور : حيحص (1)

 بيعش لاقو 25١4٠ مقرب عماجلا حيحص يف ينابلألاو ءيطويسلا هححصو

 ش . يوق هدانسإ :طوؤانرألا

 . 95٠١ مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو ءهننس يف يقييبلا هجرخأ (عد)



 ةرمعلاو جحلا لئاضف
 ١١

 ملمس ةرمملاو جحا لئاصف

دوسألا رجحلا 4 تسلأ 9 موي ”كرارقإ عدوأ
 يحتستل جحلاب كرمأو « 

 ش . دهعلا ضقن نم ريكذتلاب

 شماح ىلع ستتم . دهاعما لمأ ال لمشسم قيثاوملا رارسأ قودنص رجحلا '

 هدهع سدت آل ' .. هاركإ نع ال كرارقإ نأ ملعيل ؛ « لمتشملا يلمتسملا ملتساف « دهعلا

 . لئاقلا لوق كيف قدصي « كاسني ال هنإف

 مكاسنأ تسل ىدملا لاط نإو ينإف ممدادو تيسن ينأ اوبسحت الف

 « هلتقت هليبقت لبق قيثاوملا هباشن داكف « جحلا ىلإ دجولا هصخشأ صخش م

 . ىنملا ىنم بلق يف هيلإ قوشلا ُمهس يقب عجرو ؛كسانملا كسانلا ىضق املف

 ملتسي ءاج ام اذإ مطحلا نكر هتحار نافرع هكسمي داكي

 ماتسأ نأ دهشي نيتفشو اناسل رجحلا اذه نإ : اعوفرم سابع نبا نع

 رصيي نانيع هل ةمايقلا موي رجحلا اذه نيتأيا :  هلي هلل لوسر لاقو

 "6 قحب هملتسا نم ىلع دهشي ءهب قطني ناسلو « امهب

 نانيع هل - رجحلا ينعي -- ةمايقلا موي هللا هنثعبيل « هللاو » : هع لاقو

لما نم ىلع دهشي هدب قطي ناسلو ءامجب رصيب
 "6 قي هم

 )١( ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإ :

 ماحلاو «نابح نبا هححصو ,ةميزخ نبا هاورو :ه:./ ع حتفلا يف رجح نبا لاق

ياو يمرادلاو ءءايضلاو ءدمحأ هجرخأو . «اضيأ احلا دنع سنأ ثيدح ْنِم دهاش هلو
 .هجام ن

 ءّاضيأ ةجام نبا هاورو « سابع نبا نع ناميالا بعش يف يقبيبلا هاور : حيحص
)1( 

 مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو 010١17 .

 يف نابح نباو ؛ةميزخ نبا هاور اذكو « سابع نبا نع يذمرتلا هاوز : حيحص
 ةاكسما جرختو (3918 مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو هحيحس 10174 . )0(



 ةرمعلاو جحلا لئاضف قمع

 , امبب رصيي نانيع هل « ةمايقلا موي نكرلا اذه هللا نئعبيل : نابح نبا نعو

 . قحب هملتسا نمل دهشي هب قطني ناسلو

 . هيلع ةمحازملاو هلضفو دوسألا رجحلا ليبقتل ءاملعلا بوب دقل « يخأ

 ءرجح كنأ تملع دقل هللاو : لاق مث رجحلا باطخلا نب رمع لّبق دقف

 ."'كتلبق ام كلبقي ع هللا لوسر تيأر ينأ الولو

 : ةدئاف ه

 اذإ : لاق ريبج. نب ديعس نع « هتوص هب عفري ال نأ ليبقتلا يف بحتسملا

 . ءاسنلا ةلبقك كتوص اهب عفرت الف نكرلا تلّبق

 عفنت ام رجح كنأ ملعأل ينإ : لاقو « هلّبقف رجحلل ءاج هنأ رمع نعو

 ."”كتلبق ام كلبقي ِكَِع هللا لوسر تيأر ينأ الولو ءرضت امو

 فيك .. قاثيملا ةنازخ لبقي ال فيك .. ةنجلا راثا نم رثأ لبقي ال فيكو

 . ةيلهاجلا ساجنأ هنم انتمرحف ًءافش عضو يذلا كرابملا نوميملا لبقي ال

 . مهعم يداؤوف نوكي نأ ديرأف « هيلإ ةدقألا توه : لاقو

 ذنم هتكرت ام : لاقو « هدي لبق مث رجحلا ملتسا هنأ رمع نب هللا دبع نع

 ."”هلبقي ع هللا لوسر تيأر

 «يديمحلاو «يمرادلاو «ةدنسم يف دمحأو ةعيرخ نباو يراخبلاو «ملسم هج رخأ 00(

 . هل ظفللاو ثابح نباو «قاز رلا دبعو «كلامو

 .نابح نباو يقببلاو يناسنلاو ءيذمرتلاو ,دمحأو ءدواد وبأو .ملسمو ؛يراخبلا هجرخأ )١(
 ملسمو ءدمحأ هجرخأو . ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإو «هل ظفللاو نابح نبا:هاور ةف]

 تلق : لاق رج نبا نع قرط نم ةكم رابخأ يف يقرزألاو «ينطقرادلاو «يقييبلاو
 ؟ مهيديأ اولّبق اوملتسا اذإ ِةتيَع هللا لوسر باحصأ نم ادحأ تيأر .له .: ءاطعل

 - اوملتسا اذإ ةريره ابأو هللا دبع نب رباجو : ديعس ابأو « رمع نبا تيأر.« معن : لاقف



 1 ظ ْ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 : دوسألا رجحلا لع دوجسلا ه

 ."رجحلا ىلع دجس هم يبلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع قل قياس .ّ 020 ل
 « هيلع دجسو هلّبق سابع نبا يلاخ تيأر : رفعج نب دابع نب دمحم لاق

 : لاق مث هيلع دجسو هلبقف داع مث هيلع دجسو رجحلا لبق باطخلا نب رمع تيأر

 . ككَع هللا لوسر تيأر اذكه

 1 : ماه هيبنت ٠

 رجحلا هُم هللا لوسر لبقتسا : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع
 رمع اي ٠ : لاقف يكبي رمع اذإف تفتلاف اليوط يكبي هيلع هيتفش عضو مث هملتساو

 206 تاربعلا بكست انه اه

 : مالتسالا ىنعمو اريثك تبسحو « معن : لاق ؟ سابع نباو :تلق . مهيديأ اولبق

 وهو « مالسلا نم لاعتفا وهو : يرهزألا لاقو « ةراجحلا يهو « ةَملّملاب حسمتا
 : دوسألا نكرلا نومسي نما لهأو « مالسلا هنم أرتقا هملتسا اذإ هنأك «.ةيحتلا

 ليبقتلاو ملستلا نيب عمجلا بحتسي : رجح نبا لاق . هنويحي سانلا : يأ « اّيَحُملا
 . دوسألا رجحلل

 . يبهذلا هقفاوو هححصو مكاحلا هج رخخأ )0(

 :يبهذلا لاقو . هاجرخي لو دانسإلا حيحص اذه : لاقو كردتسملا يف مكاحلا هاور (؟)

 . 151/١ كردتسملا .حيحص

 قفتم يناسارخلا وهو اذه نوع نب دمحم نإف « امهماهوأ نم كلذ ٠ :ينابلألا لاق
 : لاقو [ ءافعضلا ] يف هسفن يبهذلا هدروأ دقو ء ادج فيعض وه لب « هفيعضت ىلع

 لاقو « ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاقو ٠ : داز [ نازيملا ] يفو « كورتم : يتاسنلا لاق
 ركنأ ام هنأ ىلإ اريشم ثيدحلا اذه يبهذلا هل قاس مث . ؛ ءيشب سيل : نيعم نبا

 ٠ ركنم « ثيدحلا فيعض ٠ : هلوقب متاح وبأ هانع يذلا ثيدحلا هنأ رهاظلاو . هيلع

 هل قاسو « متاح يلأ نبا هركذو .4 لصأ هل سيل ائثيدح عفان نع ىور « ثيدخلا

 -2 ٠ متاح وبأ هيلإ راشأ يذلا ثيدحلا هنأكو » : لاق مث ثيدحلا اذه [ بيذبتلا ] يف



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ١١م

 ةنسو كباتكب اقيدصتو اناميإ مهللا : لاق رجحلا ملتسا اذإ رمع نبا ناك

 لاجر هلاجرو طسوألا يف يناربطلا هاور . هَ يبنلا ىلع يلصي مث « كيبن

 . حيحصلا

 نم دوسألا نكرلا لزن امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع
 عضو مث ةنس نيعبرأ ثكمف ءاضيب ةاهم هنأك .« سيبق يأ ىلع عضوف ءامسلا
 . حيحص دانسإب ريبكلا مجعملا يف افوقوم يناربطلا هاور . مهاربإ دعاوق ىلع

 ةنجلا نم رجحلا اذهب مالسلا هيلع ليربج لزن : لاق ورمع نب هللا دبع نع
 عجريف ينأي نأ كشوي هنإف « كرهظأ نيب ماد ام ريخب نولازت ال مكنإف هب اوعتمتف

 فلز
 .٠ هب ءاج ثيح نم هب

 © ماقلاو يلاهيا نكرلا لضف 0

 ."'6 ةنجلا تيقاوي نم ناتتوقاي ماقملاو نكرلا ٠ : هع هللا لوسر لاق

 ةنجلا تيقاوي نم ناتتوقاي ماقملاو نكرلا نإ » : هلع هللا لوسر لاقو
 ."”6 برغملاو قرشملا نيب ام اتءاضأل امهرون سمطي مل ولو « امهرون هللا سمط

 يناملا نكرلاو دوسألا رجحلا حسم نإ » : هيَ هلل لوسر لاق رم امهفو .

 خيشلا مالك ىبتنا « ادج فيعض ثيدحلاف . كورتم : [ بيرقتلا ] يف ظفاحلا لاقو -

 .1 ١١١5١ مقر ثيدحلا 845 - /9١ “ ةفيعضلا ةلسلسلا رظنا . .ينابلالا

 .حيحصلا لاجر هلاجر :؟ 47/  دئاوزلا عمجم يف يمشيملا لاقو ءريبكلا يف يناربطلا هاور )١(
 هاورو « يبهذلا هقفاوو .هححصو سنأ نع كردتسملا يف ماحلا هاور : حيحص )١(

 عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو «ورمع نبا نع ةميزخ نباو نابح نباو يذمرتلا
 0 موو مقرب "0

 -يف مكاحلاو . هحيحص يف نابح نباو يذمرتلاو  هدنسم يف دمحأ هاور : حيحص (5)



 ليل ش ْش ١ . ةرمعلاو جحلا لئاضف

 نينكرلا الإ تيبلا نم حسمي هع هللا لوسر رأ م : لاق رمع نبا نع
 90 تيناعلا ش

 "'يفاجلا نكرلاو رجحلا الإ ملتسي ال ناك م هللا لوسر نأ : ياسنلا جرخو

 انتا انبر إ : رجحلاو نكرلا نيب لوقي ناك هنأ هع هللا لوسر نع حص
 . ©« رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف

 نم رمع نبا هركذ ١ مالعسالاب نيناديا نينكرلا صخ امإ : يواهدلا لاق

 الو « تيبلا مظعتل امامتإ فاوطلا دعب نيتعكر ّنس امنإ : هللا همحر لاقو

 « هللا تايآ نم ةيآ وهو « دجسملا عضاوم فرشأ هنأل ؛ مهاربإ ماقم امهب صخ

 .جحلا يف ةدمعلا يه رومآلا هذه ركذتو «مالسلا هيلع مهاربإ انديس دي ىلع ترهظ

 باتملا رونو ىدحلا وجرأ تكج 2 بانجلا زيزع اي ءايبنألا ابأ اي
 باالطلا حاسو ىلعلا ماقم يف يحورو يمسج و يتجهم تدجس

 0 دئاوف 0

 ' انيور ام ىلع « دوسألا رجحلاو - ةيعكلا باب - بابلا نيب ام وه : مزتلملا

 :[نيمثلا دقعلا] يف يسافلا لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 .انرصع ىلإ سابع نبا نمز نم كلذ برجو .هيف ءاعدلا باجتسي

 يف ينابلألاو «كاخلاو يطويسلا هححضو :ورمع نب هللا دبع نع ةميزخ نباو كر دتسملا

 309٠١. مقرب ناسحالا قيقحت يف طوؤانر لا بيعشو ١1595 مقرب عماجلا حيحص

 وبأو ءملسمو «يراخبلاو دمحأ هجرخأو هل ظفللاو نابح نبا هاور : حيحص هدانسإ )١(

 . يوغبلاو «يقبيبلاو يناسنلاو دواد

 . 4117١ مقرب عماجلا حيحض يف ينابلألاو .يطويسلا هححصو ءرمع نبا نع ٌّياسنلا هاور 20



 .. ةرمعلاو جحلا لئاضف ظ 0

 : يسافلا لاق ةبعكلا ربد يف دودسملا بابلاو يناملا نكرلا نيب ام وه : باجتسملا

 . ايندلا يلأ نبال ةوعدلا يباح يف اربخ هيف ءاعدلا ةباجتسا يف انيور

 . رجحلاو مزمزو مههاربإ ماقمو دوسألا رجحلا نيب ام وهف : مطحلا اَمأ

 بتك يف اذهو . بازيملا هيف يذلا عضوملا وه « ممطحلا » نإ : ليقو

 هيف ليقو . مبجلا نوكسب رجحلا « مطحلا ١ نوكيف هيلعو ةيفنحلا
 . كلذ ريغ
 نم لقف « ناميألاب كلانه نومطحي اوناك سانلا نأل ؛ ميطحلاب يمسو

 ْتلجُع الإ امّثأ كلانه فلح نم ّلقو ؛كلهاّلإ ملاظ ىلع كلانه اعد

 .كلذ ريغ مطحلاب هتيمست ببس يف ليقو «ةبوقعلا هل

 : ءاعدلا ايف باجتسي يتلا عضاوملا ةيقب امأو ه

 باجتسي ءاعدلا نأ اهيف نأل ؛ يرصبلا نسحلا ةلاسر يف روكذم اهنم ريثكف

 : اعضوم رشع ةسمخ يف

 . مزتلملا دنع اهوأ -

 ١- بازيملا تحتو .

 . يناهلا نكرلا دنعو -
 . افصلا ىلعو -
 . ةورملا ىلعو -

 . ةورملاو افصلا نيبو -

 . ماقملاو نكرلا نيبو -
 . ةبعكلا فوج ينو -
 . ىنميو -
 . عمجيو -
 . تافرعبو -

 . ثالثلا تارمجلا دتعو -



 ١ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 نوكي نأ هلعل عضوم اهنم طقس هنأ رهاظلاو « اعضوم رشع ةعبرأ هذهو -

 نسحلا نع يور هنأل ؛ فاوطلا يف نوكي نأ لمتحيو « ماقملا فلخ
 ريصتف « ءاعدلا هدنع باجتسي دوسألا رجحلا نأ : ىلاعت هللا همحر يرصبلا

 . ىبهتنا . رشع ةتس عضاوملا

 ينب باب مارحلا دجسملا يف ءاعدلا ةباجتسا ايف ىجرُي يتلا عضاوملا نمو

 . نآلا فرعي يذلا دجسملا باب وهو « ّيَع يبنلا بابو « مهاربإ بابو « ةبيش
 قل

 0 مالسلا هيلع ليعامسإ رجح - مركملا رجحلا 0

 ةبعكلا لوح ل يبلا اهف لص يتلا عضاوماو

 : [ نيمثلا دقعلا ] يف يسافلا لاق

 ؛يبرغلا نكرلاو يقارعلا هل لاقي يذلا يماشلا نكرلا نيب ام وه :6 ٌرججلا »

 بنج : يأ - رُجحلا ممهاربإ لعجو : لاق قاحسإ يبأ نع يقرزألا خيرات يف انيور

 ىهتنا . ليعامسإ منغل ابيرز ناكو « زنعلا همحتقت كارأ نم اشيرع - تيبلا

 اعرذأ اهبنم رجحلا يف تلخدأ اشيرق نأ ةبعكلا ةرامع ربخ يف مدقت دقو ظ

 نأو « اهيف كلذ لخدأ ريبزلا نبا نأو « اهترامعل اهودعأ يتلا لالحلا ةقفنلا رصقل

 . هْيَع يبنلاو شيرق دهع يف هيلع ناك ام ىلإ هّدرو « اهنم كلذ جرخأ جاّجحلا

 . اهنم سيل هسعبو « ةبعكلا نم رجبحلا ضعب راصف نآلا ىلإ كلذ رمتساو

 يف ام رادقم يف اهنع للاعت هللا يضر ةشئاع نع تاياورلا .تفلتحا دقو

 . ةبعكلا نم رجحلا

 )١( اله ص نيمثلا دقعلا 766 .



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ل

 . عرذأ ةتس : ةياور يفو
 . عرذأ ةسمخ : ةياور فو

 . دانسإلا ةحيحص تاياور يهو

 ةبعكلا نم رجحلا يف ام ردق يف اهنع هللا يضر ةشئاع نع تاياورلا فالتخاو

 يضتقي امإإو « تيبلا نم رجحلا ضعب نأ نم اهنع يور امب لمعلا كرت يضتقي ال
 . ملعأ هللاو . كلذ يف تاياورلا رثكأب ةبعكلا نم رجحلا يف ام رادقم يف لمعي نأ

 نع لكسو « رايخألا ىلصم يف اولص ,  امبنع هللا يضر سابع نبا نع
 . قرزألا هجرخأ . © بازيملا تحت » : لاقف كلذ

 جرخو هل بيجتسا ؛ اعدف ةبعكلا بازيم تحت ماق نم : لاق ءاطع نع

 . همأ هتدلو مويك هبونذ نم

 . ٍقرزألا هجرخأ . اهبازيم : ينعي ةبعكلا بعثم تحت ماق نم : اضيأ هنعو

 تلز ام : لاقو . وعدي بازيملا تحت فقو هنأ : هنع هللا يضر ناثع نعو

 . ةنجلا باب ىلع امئاق

 .”'مطحلا يف هنإ : ليقو رجاه همأ عم مالسلا هيلع ليعامسإ ربق رجلا يفو

 امه لصأ ال سانلا امهثدحأ نيتعدب نم زارتحالاو هيف مونلا قوت يغبنيو

 . ةعامج نبا ركذ ام ىلع

 . لع يبلا ىلع مالسلاو ةالصلل رجحلا ينحف يف مهفوقو يف : امهادحإ .
 مهرابدتساو ءاعدلل رجحلا يتحتف ين هلل يبنلا ةهج مهلابقتسا : ىرخألاو

 . همالك ىنعم اذه . اهابقتسا ءاعدلا بادا يف فورعملاو « ةلبقلل ش

 . رظن راثآلا هذه لك يف (1



 لفي ١ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 . همركو هّنمب ةنسلا عابتاو ةعدبلا بانتجال انقفوي هللاو : لاق

 : ةبعكلا لوح هلع يبنلا اهيف ىلص يتلا عضاوملا امأو ٠

 :كلذ نم ءيشل انه ريشنو ابتلالدب [ىرقلا] هباتك يف يربطلا بحمل اهركذف ٠

 . مالسلا هيلع ميهاربإ ماقم فلخ : : لوألا عضولملا

 ٠ فاطم ةيشاح لع هوسألا رجحلا ءاقلت : ينالا

 . ةبعكلا باب دنع : عبارلا

 ةهج ىلإ احناج برغل ةهج نم رجحلا يلب يذلا نكرلا ءاقلت : .سماخلا
 مويلا هل لاقي يذلا - دجسملا باب نوكي ثيحب « اليلق برغملا

 . هرهظ فلخ - ةرمعلا باب

 . ةبعكلا هجو يف : سداسلا
 . نييناملا نينكرلا نيب : عسباسلا

 ."”رججحلا : 2 نماعلا

 0 فاّوّلا 0

 يتيب رهطو ]» : ىلاعتو كرابت هللا لوق الإ لضف نم فاوطلل نكي مل ول
 . هافكل 4 دوجسلا عكرلاو نيمئاقلاو نيفئاطلل

 هيف لجأ هللا نكلو « ةالص تيبلاب فاوطلا » : كَم هللا لوسر لاق

 ."”6 ريخب الإ قطني الف قطن نمف « قطنملا ٠

 م5 - الو ص نيمثلا دقعلا (1)

 نباو (هننس 5 يقييبلاو « كردتسملا يف ماجلاو « ريبكلا ف يلناربطلا هآور : حيحص ةفز

 «لماكلا يف يدع نباو ,دوراجلا نباو يمرادلاو «ةيلجلا يف معن وبأو .هحيحص يف نابح

 - قيقحت يف طوؤانرألا بيعشو 8 مقر عماجلا حيحص ف ينابلألا هححصو
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 مكنأ الإ « ةالصلا لثم تيبلا لوح فاوطلا ٠ : هلع هللا لوسر لاقو

 .""« ريخب الإ ملكتي الف هيف ملكت نمف « هيف نوملكتت

 2 مالكلا هيف اولقأف « ةالص فاوطلا ٠ : تع لاقو

 قتبعلا اهكبسم نم اهبحر يف ناوشن ٍقفأ ملو اعبس اهلوح نم تفط دق

 .. ِقّدحلا بِّيَص دبع ةعارض محرا هبناج يمحملا مرحلا اهيأي

عج هنأل يلصملا باوثك باوث هل تيبلاب نئاطلا : يوانملا لاق
 ؛ ةالص هل

لقإ نأو ع يلصملاب ةصتخنا ةمحرلا يف هكراشي ال نكل
 ام بحتسم هيف مالكلا لا

 ال نأ ىلوألاف ةراشالاب هيف ركنم نع يبنلا وأ فورعمب رمألا نكمأ اذإف « نكمأ

م لكو « ةقيقح ةالص هنإ : ةعرز وبأ لاقو . مالكلا ىلإ لدعي
 ةالصلا يف طرتشي ا

 . هيف طرتشي

 .””فاوطلا يف عام برش هع يبنلا نأ سابع نبا نع

 00 1 بالم 508

وهو هبرشف مزمز ءام نم هلع هللا لوسر تيقس :لاق سابع نبا نع
 . مق 

 . 7875 مقر ناسحإلا

 ؛سابع نبا نع هننس يف يقييبلاو :كردتسملا يف مكاحلاو «يذمرتلا هاور :حيحص )1١(

 . 388٠ مقر عماجلا حيحص يف ينابلالا هححصو

 عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو ؛سابع نبا نع ريبكلا يف يناربطلا هاور : حيحص (0)

 ٠ يطويسلا هنسحو ءرجح نياو نقلملا نبا هححص . 7م مقر

 هححصو ؛يقييبلاو «كاخلاو ,ةميزخ نباو هل ظفللاو نابح نبا هاور : حيحص هدانسإ ()

 ٠ . طوؤانرالا بيعش خيشلا

 يناسنلاو ؛ هل ظفللاو هحيحص يف نابح نبا هاور : نيخيشلا طرش ىلع حيحص هداتسإ (؛)

 ٠ . دمحأو [ لئامشلا ] يف يذمرتلاو



 (١ ظ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ”فاوط لك يف نكرلاو رجحلا ملتسا تيبلاب فاط اذإ ع هللا لوسر ناكو

 ”مّرتاملاب ههجوو هردص قزلي ناكو
 هنومضيو هنوقتعي سانل نأل ؛ هب يم « هب انميتو اكربت : يوانملا لاقا

 1 . / صاصتخالا لهأ هملعي امم كلذ ريغو )2 صالخالاو )2 عراشلا

 فاط نم ه : لع هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع ردكنملا نب دمحم نع

 ."'« اهقتعي ةبقر لدعك ناك هيف وغلي ال اعوبسأ تيبلاب

 « فانم دبع ينب اي ٠ : ِهُيَع هللا لوسر لاق : لاق معطم نب ريبج نعو
 © راهن وأ ليل نم ءاش ةعاس يأ للصو « تيبلا اذهب فاط ادحأ اوعنمت ال

 .©" ةبقر قتعك ناك « نيتعكر للصو اعبس تيبلاب

 ءاعوبسأ تيبلا اذهب فاط نم » : هع هللا لوسر لاق : لاق هنعو

 هنع هللا طح الإ ء ىرخأ عفري الو ء امدق عضي ال . ةبقر قتعك ناك . هاصحأف

 «نئسلا يف يقيمبلاو ؛هدنسم يف دمحأو ءرمع نبا نع كردتسملا ّيف ماحلا هاور : حيحص )١(
 4711/ مقر عماجلا حيحص .يف ينابلالا هححصو

 هيف : يبهذلا لاقو «يطويسلا هفعضو ورمع نبا نع هننس يف يقيببلا هاور : نسح (؟)
 هجرخأو « 4884 مقر عماجلا حيحص يف ينابلالا هنسحو «نيل حابصلا نب ىنثم

 ٠ . ةجام نباو ءدواد وبأو « قازرلا دبع

 . تاقث هلاجر : ”10/ ” عمجملا يف يمئيحلا لاقو « ريبكلا يف يناربطلا هاور (*)

 نع كردتسملا يف ماحلاو ,ةجام نباو .دواد وبأو يفاسنلاو ,يذبرتلاو ءدمحأ هاور (5)
 ,,حيحصلا لاجر هلاجر : يمئيهلا لاقو ءرباج نع رازبلا هاورو « معطم نب ريبج
 . الالالا/ مقر عماجلا حيحص رظنا . لملألا رهححضو

 32198 يق رب عباجلا حيحص يف ينابلالا هححصو ؛ةجام نبا هاور : حيحص (ه)



 ةرمعلاو جحلا لئاضف | يشأ

 ل
 !6 ةنسح اهب هل بتكو « ةئيطخ اهب

 .« اعبس فاط نم اًنمف « هك هللا لوسر عم انفط : لاق كلام نب دعس نع

 : للْيَع هللا لوسر لاقف ٠ « كلذ نم رثكأ فاط نم اّتمو « اينامث .فاط نم اّنمو

 .""6 جرح الوو

 : رجحلا ءارو نم فاوطلا ه

 ءيشب هع هللا لوسر فاط ام : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 ."”تيبلا نم وهو الإ

 : فاوطلا يف لمّرلا ه

 « هباحصأو ُهلكَع هللا لوسر مدق 1: : لأق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 هلل يبلا مهرمأف . براي ىحح مهتهَو دقو مكيلع مدقي هنإ نوكرشملا لاقف

 اولمري نأ مهرمأي نأ هعنمب لو « نينكرلا نيب هب اوشمي نأو ةئثالثلا طاوشألا اولمري نأ

 . يراخبلا هاؤر . مهيلع ءاقبإلا الإ اهلك طاوشألا

 يبنلا ىعس : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع عفان نع يراخبلا جرخأو» 00 ا

 . ةرمعلاو جحلا يف ةعبرأ ىشمو طاوشأ ةثالث هيي

 مدقي نيح ِهييَع هللا لوسر تيأر : لاق هنع هللا يضر هيبأ نع ملا نع

 . عبسلا نم فاوطأ ةثالث بحي فوطي ام لوأ نكرلا ملتسا اذإ ةكم

 نابح نباو «ةميزخ نباو ءكردتسملا يف ماحلاو ءيناسنلاو «يذمرتلا هاور : حيحص )١(

 . 5585 مقرب عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو

جح هيف : عمجما ف يمثيطأ لاقو ءدمأ هاور (؟)
 . نسح هئثيدحو ةاطرأ نب ؛ جا

 . نسح هدانسإ : 7417/ * عمجملا يف يمثيهلا لاقو « ىلعي وبأ هاور (*)

فب ٌبَّبَحلاو « هيشم يف عرسي :يأ ةمجعملا ءاخلا مضو هلوأ حتفب : ٍبُحَي .(5)
 ةمجعملا حت

 . اهيمدق نيبب تحوارو تعرسأ اذإ ةبادلا تبحخ : لاقي « عيرسلا ودعلا : ةدحوملاو



 ١7 ةرمعلاو جملا لئاضف

 : نكرلل لاق هنع هللا يضر باطخلا نب ب رمع نأ ملسأ نع يراخبلا ىورو

 كلتا هع يبنلا تيأر ينأ الولو عفنت الو رضن ال رجح كنأ ملعأ ينإ هللو امأ
 هب ”"انيَءار انك امنإ «'لَمّرللَو انل ام : لاق مث هملتساف . كتملتسا ام
 نأ بحن الف هع يبنلا هعنص ءيش : لاق مث . هللا مهكلهأ دقو « نيكرشملا

 . هكرتن

 نيب. يشمي رمع نبا ناكأ : عفانل تلق هللا ديبُع نع يراخبلا ىور

 . همالتسال رسيأ نوكيل يشمي ناك امنإ : لاق ؟ نينكرلا

 نبا لاقو . روهمجلا هيلع يذلا وهو عورشم فاوطلا ضعب يف لمرلا

 . أورصتقا » : ( 91/ * ) [ حتفلا ] يف رجح نبا لاق . ةنسب وه سيل : سابع
 نآل ؛ نييماشلا نينكرلا ةهج نم اورم اذإ |! عارسإلا ىلع نيكرشملا ةاءارم دنع

 مهتثيه ىلع اوشم نييناملا نينكرلا نيب اورم اذإف « ةيحانلا كلت ءازإب اوناك نيكرشملا

 عيمج يف اوعرسأ عادولا ةجح يف اولمر املو ,« سابع نبا ثيدح ين نّيِب وه اك
 نع اعفان رمع نب هللا ديبع لأس ةتكنلا هذهو « ةلقتسم ةنس تناكف '””ةفوط لك

 لهسأ نوكيل هلعفي ناك امنإ هنأ هملعأف نييناعلا نينكرلا نيب رمع نب هللا دبع يَ

 دنع نكرلا مالتسا نم نكمتيل ؛ هسفنب قفري ناك : يأ , نكرلا مالتسا يف هيلع
 لاتحا عفدي الف همهف ىلإ هيف دنتسا ناك نإ عفان هلاق يذلا اذهو . ماحدزالا

 هلصأو « ةلورهلاب هيبش وه : ديرد نبا لاقو « عارسإلا وه مملاو ءارلا حتفب : لَمَرلا (1)
 . هيشم يف هيبكنم يشاملا كرحي نأ

 نبا لاقو « ضايع هلاق .ءايوقأ انأ كلذب مهانيرأ : يأ ةيؤرلا نم انلعاف نزوب انيءار (؟) .

 , لكشتسا ٠ : رجح نبا لاق . ءافعض نحنو ةوقلا مهل انرهظأ يأ ءايرلا نم : كلام

 تناك نإو هتروص نأ باوجلاو « مومذم لمعلاب ءايرلا نأ عم « انيءار ٠ رمع لوق

 الو لماع هنإ:لاقيل لمعلا رهظي نأ مومذملا نأل ؛ةمومذم ريغ اهنكل «ءايرلا ةروص

 . برحلا يف ةعداخلا ليبق نم وهف عقو يذلا امأو , دحأ هري مل اذإ هلمعي

 سابع نبا ثيدحل رياغم وهف « ةفوطلا بعوتسي لمرلا نأ هيبأ نع ملاس ثيدح رهاظ ()

 . باعيتسالا مدع يف ميرص هنآل ؛هلبق يذلا
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 هبهذم نم فرع امل لمرلا نم ىلوألا ةفصلل اعابتا كلذ لعف رمع نبا نوكي نأ
 . ها« عابتالا يف

 دقو هببس فرع هنأل ؛ فاوطلا يف لمرلا كرتب رمع ٌّعَه : رجح نبا لاق
 ةمكح هل نوكت نأ لاتحال كلذ نع عجر مث « هببس دقفل هكرتي نأ ٌمهف ىضقنا

 هلعف اذإ كلذ لعاف نإ اضيأو «ىنعملا قيرط نم ىلؤأ عابتالا نأ ىأرف « اهيلع علطا ام

 ."'هلهأو مالسإلا زازعإ ىلع هللا ةمعن ركذتيف كلذ ىلع ثعابلا ببسلا ركذت

 : [ ةغلابلا هللا ةجح ] يف يولهدلا لاق

 «يشملا ةهجو ةءادبلا لحم نيعي نأ عيرشتلا دنع بجو هنأل ؛رجحلاب ءادتبالا ١

 . نيتهجلا نأ نيملاو « ةنجلا نم لزان هنأل ؛ تيبلا عضاوم ننمحأ رجحلاو

 نألو « تيبلل اميظعت عرش امنإ « دجسملا ةيحت ةلزنمب مودقلا فاوطو

 . بدأ ءوس هبابسأ يبت دنع هنامزو هناكم يف فاوطلاب ءاطبإلا

 افصلا نيب يعنم هدعبو ,«"'عابطضاو لَمَر هيف تيبلاب .فاوط لوأو

 : اهنم : ناعمل كلذو « ةورملاو

 راهظإو « نيكرشملا بولق ةفاخإ نم : امهنع هللا يضر سابع نبا هركذ ام
 . ىضمو ىضقنا دق ببسلا اذهو داهجلا لاعفأ نم لعف وهف نيملسملا ةلوص

 بعتلاو « عساشلا رفسلا هدزي مل هنأو « هللا ةعاط يف ةبغرلا ريوصت' اهنمو

 : رعاشلا لاق 5 « ةبغرو اقوش الإ مظعلا

 ,6 ٍداعيم دنع ايحتف لاصولا حور اهدعاو ريسلا لالك نم تكتشا اذإ

 ش . 551/ ” يرابلا حتف (1)
 هفرط دريو «نميألا هطبإ تحت هءادر لعخدي نأب ينشملا عارسإ قيعت ةئيه يه :عآبطضالا 0

 ,روهمجلا دنع بحتسم وهو « رشيألا رتسيو ءنميألا هبكنم يدبيف رسيألا هبكنم ىلع

 . [ 051/ * .يرابلا حتف ] رذنملا نبا لاق « كلام ىوس
 . 59 - 50/ *؟ ةغلابلا هللا ةجح (©)
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 : لَمَرلا نع ةدئاف ه

 0 لف ا هيكل اي أل ( يلا

 . ءاسنلا ىلع لمر الف لاجرلاب صتخي -

 . ةيكلامللا دنع فلتخاو . روهمجلا دنع هكرتب مدال -

 : ينعي ةكمب ذئموي كرشم الو لمر عراشلا نأ تبث دق : يربطلا لاق

 لب لمعل اكرات سيل هكرات نأ الإ جحلا كسانم نم هنأ ملعف ؛  عادولا ةجح يف

 رات نكي م هتوص اضفاخ ىَتل نمف « ةيبلتلب توصل عفرك ناكف ةصوصخ ةئيهل

 .“''هيلع ءيش الو اهتفصل لب ؛ ةيبلتلل

 هلا يضر سابع نا هل لاقف « ناكرألا ملتسي هنع هلا يضر ةيواعم ناك

 . اروجهم تيبلا نم ءيش سيل : لاقف . نانكرلا ناذه ِملَتسُي ال هنإ : امهنع

 . نهلك نهملتسي ريبزلا نبا ناكو

 يناهيا نكرلا حسمب ناك سابع نبا نأ « يظرقلا بعك نب دمحم نعو

 تيبلا نم ءيش سيل : لوقيو اهلك ناكرألا حسمي ريبزلا نبا ناكو « رجحلاو
 . © ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف مكل ناك دقل 9 : سابع نبا لوقيف « اروجهم

 نينكرلا مالتسا هع هللا لوسر كرت افإ : امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 . مهاربإ هعاوق ىلع م ملا تيبلا نأل ؛ نييماشلا

 لاصو - ةجار بكارلا اهدُعَي ريسلا يف بعتلا نم تكتشا اذإ ةقانلا نأ : تيبلا ىنعم 0-

 . ةبغرو اقوش دعولا كلذ دنع ايحتف - بوبحملا

 . 58*/ ” يرابلا حتف 00
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 . نيسحلاو نسحلاو سنأو رباج : ةباحصلا نمو ةلفغ نبا

 . رمع نبا ثيدح هيلع لد ام ىلع ر همجلاو : رجح نبا لاق

 ممعتلا دتسمو « ةنسلاب نّيبم نينكرلا صاصتتخا : ملعلا لهأ ضعب لاقو

 ؛ اروجهم تيبلا نم ءيش سيل : لاق نم لوق نع يعفاشلا باجأو « سايقلا

 عبتن انكلو « هب فوطي وهو هرجهي فيكو « تيبلل اًرجه امهمالتسا عدن مل اّنأ

 نيب ام مالتسا كرت ناكل ؛ارجه امهمالتسا كرت ناك ولو « اكرتو العف ةنسلا

 . هب لئاق الو « هل اًرجه ناكرألا

 : ةلئاف ه

 « هيف دوسألا رجحلا نوك : ناتليضف هل لوألا : ناكرأ ةعبرأ تيبلا يف

 « امهنم ءيش نيرخالل سيلو « طقف ةيناثلا يناثللو « ميهاربإ دعاوق ىلع هنوكو

 ىلع اذه « ناملتسي الو نارخآلا لبقي الو طقف يناثلا ملتسيو لوألا لبقي كلذلف

 .""اضيأ يناجلا نكرلا ليبقت مهضعب بحتساو « روهمجلا يأر
 : نكرلا دنع ريبكتلا .٠

 « ريعب ىلع تبيبلاب هع يبنلا فاط : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع 0
 . يراخبلا هاور . رّبكو هدنع ناك ءيشب هيلإ راشأ نكرلا نأ املك

 . ةفوط لك يف دوسألا نكرلا دنع ريبكتلا بابحتسا : ثيدحلا يفو

 . ركنملا نم فئاطلا هاري ام رييغتو لاعفألا نم فخ ام لعف فئاطلل زوجي
 . ةحابملاو ةبحتسملاو ةبجاولا رومألا يف مالكلا هيفو

 ةءارقو هللا ركذ فاوطلا يف هسفن هب ءرملا لغش ام ىلوأ : رذنملا نبا لاق

 افالخ نيتلا نبا ىكحو . ملسأ ركذلا نأ الإ حابملا مالكلا مرحي الو « نارقلا

 . بجاولا فاوطلاب ةهاركلا دييقت كلام نعو « حابملا مالكلا ةهارك يف .

 .همو -همع/ ع يرابلا حتف 0(



 ١ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ءيش سيل : لوقي كرابملا نبا ناكف « ةءارقلا يف اوفلتخاو : رذنملا نبا لاق

 هديفو 2ع روث وبأو يعفاشلا هبحتساو 2( دهام هلعفو « نارقلا ةءارق نم لضفأ

 , ثدحم هنأ كلامو ءاطع نعو « هتهارك نسحلاو ةورع نعو « رسلاب نويفوكلا
 . هنم رثكي حلو هافخأ اذإ هب هب سأب ال : كلام نعو

 فاوطلا يف هعنمو قرطلاو يداوبلا يف ةءارقلا حابأ نم : رذنملا نبا لاق

 1 0و ةجح ول

 :"نايرع تيبلاب فوطي ال ه

 ليفلا لبق تعدتبا اشيرق نأ ثيدحلا اذه ببس يف قاحسإ نبا ركذ »

 فوطي ام لوأ مهريغ نم مهيلع مدقي نمم دحأ تيبلاب فوطي ال نأ هدعب وأ

 اهاقلأ هبايثب فاطو فئاخ نإف « انايرع فاط دجي مل نإف « مهدحأ بايث يف الإ

 . ( هلك كلذ مدهف مالسالا ءاجف اهب عفتني مل مث غرف اذإ

 « ىضم ام ىلع ينبي نأ « هعطقف فاوطلا يف وهو ةالصلا هيلع تميقأ نم

 . ةجاحلل هعطق روهمجلا راتخاو « يعفاشلا لوق وهو ةضيرفلا ةالصب كلام هديقو

 « ةزانجلا رضحت مث هفاوط ضعب فوطي لجرلا يف : لوقي ناك هنأ ءاطع نع

 . هفاوط نم هيلع يقب ام يضقيف عجري مث « اهيلع لصيف جرخي
 : ناحعكر ”'هعوبسل هع يبنلا ةالص ه

 تيبلاب فاطف هع هللا لوسر مدق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 . يراخبلا هاور . نيتعكر ماقملا فلخ ىلص مث اعبس

 لهأ عمجأ دقو . روهمجلا لوق اذهو . ةنس عوبسأ لكل فاوطلا اتعكر

 . ءاش ثيح فاوطلا اتعكر هئزجت فئاطلا نأ ىلع ملعلا

 0 . 574/ * يرابلا حتف )1١(

 . يراخبلا هجرخأو «ةريره وبأ هاور ثيدح نم ءّرج (؟)

 . عبس عمج وه : نيتلا نبا لاق . عوبسألا يف ةليلق ةغل : عوبسلا )22



 ةرمعلاو جحلا لئاضف 00 "دق

 روهمج تقو لك يف فاوطلا دعب ةالصلا يف صخر : رذنملا نبا لاق
 ."”مهدعب :نمو ةباحصلا

 . روهمجلا لاق فاوطلل ءوضولا طارتشاب

 0 :اًرييخأو »
 . لامعأ لضفأ فاوطلا نأ مالسلا دبع نبا طبنتسا : رجح نبا لاق

 امأو : لاق . لضفأ هيلع تلمتشا ام نوكيف جحلا نم لضفأ ةالصلا نأل ؛ جحلا
 كاردإ زوجي لب « ةفرع جحلا مظعم:ريدقتلا « نيعتي الف“ ةفرع جحلا ١ ثيدح

 الإ جحلا موقتي ال امف .©”هلس ولو ءرظن هيفو : تلق . ةفرعب فوقولاب جحلا

 . ليضفت الف كلذ يف ءاوس فاوطلاو فوقولاو « ربجني امم لضفأ هب

 يرابلا  اهيأ اريجتسم اهتقلع دقو كنم نمآلا لين كتيب ٌروتس

 رانلا نم ينيندت رانلا نم افوخ اهب تقلع نأ امل كنظأ امو

 (”راجلاب تيصوأ دقو هيلإ اوجح انل تلق تنأ تيب راج انأ اهو

 : ةماه ةظوحلم ه

 ىعداو « تافصلا يف ةهبش ةنسلا لهأ ىلع دروأ ليوأتلا لهأ ضعب نأ ملغا

 ةنهادملا وأ ليوآتلا ىلع ةقفاوملاب ةنسلا لهأ مزليل اهرهاظ نع اهوفرص ةنسلا لْهأ نأ
 . 2" ضرألا يف هللا نيمي دوسألا رجحلا » : اولاق صوصنلا هذه نمو « هيف

 . /511١ * يرابلا حتف )١(

 . 557/ * يرابلا حتف (5)
 . ةرجهلا راد - طوؤانرألا رداقلا دبعو بيعش قيقحت 48 ض نيدصاقلا جابنم رصتخم (5)

 يف ينابلألا هازعو لماكلا يف يدع نباو هخيرات يف بيطخلا هجرخأ : فيعض ثيدج (:4)
 هدانسإ يفو « ىلامألا » يف نارشب نباو دئاوفلا يف دالخ نبال ( 557 / ١ ) ةفيعضلا |

 ىوري:بيطخلا لاقو . ةعرز وبأو ةبيش يبأ نب ركب وبأ هبذك لهاكلا رشب نب قاحسإ

 وه ٠ : ثيدحلا بقع يدع نبا لاقو « ةركنم ثيداحأ ءاعفرلا نم هريغو كلام نع

 1١ ١85(. ) نازيملا يف م ينطقرادلا لاق اذكو « ثيدحلا عضي نم دادع يف



 ١ ا ةرمعلاو جحلا لئاضف

 اعلا انلا ىلإ رطضا دمحأ مامإلا نإ: هللا همحح ر نيرصاعملا ةاعدلا ى , ضعب لاقو

 دمحأ أ ماعلا ىلإ دانسالا نأ عم ؛ «ابهيف لّوأ عضاوم ةئالث نمض عضوملا اذه يف

 . هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي 5 لوهحجم يلبنح هيفو حصي ال

 يف لثملا دعاوقلا » يف هللا هظفح نيميثع نبا خيشلا لاق اك هنع باوجلاو

 يبنلا نع تبثي ال لطاب ثيدح هنإ : ه5 ص « ىنسحلا هئامسأو هللا تافص

 نبا لاقو « حصي ال ثيدح اذه » : ةيهانتملا للعلا يف يزوجلا نبا لاق . هيَ
 يور ١ : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو « هيلإ تفتلي الف لطاب ثيدح » : يبرعلا

 نكل هانعم يف ضوخلل ةجاح الف اذه ىلعو ها« تبني ال دانسإب يبنلا نع
 سابع نبا نع وه امنإ رثألا اذه يف ينعي روهشملاو 9 : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 هللا حفاص امنأكف هلّبقو هحفاص نمف ضرألا يف هللا نيب دوسألا رجحلا و : لاق

 : لاق هنإف هيف لاكشإ ال هنأ هل نيبت لوقنملا ظفللا رّبدت نمو (" هنيمب لبقو

 ديقملا ظفللا مكحو « هللا نيميو : لوقيف قلطي ملو « ضرألا يف هللا نيميو

 ( هنيمي لّبقو هللا حفاص امنأكف هلّبقو هحفاص نمف ٠ : لاق مث قلطملا مكح فلاخُي

 هللا حفاصُي نمب هبش نكلو الصأ هللا نيمب حفاصي مل حِفاَصُملا َّنأ يف عيرص اذهو

 مولعم وه اك ىلاعت هللا تافص َنَم سيل رجحلا نأ نيبي هرخاو ثيدحلا لّوَأف

 . [ 598 / 5 ] يواتفلا عومجم نم ها « لقاع لك دنع

 األ ةفيضلا يف اك سابع نبا نع ثيدحلا بيرغ يف يبق نبا هجرحأ : فيه (1)
 يناسنلاو دمحأ لاق ا كورتم وهو ييزوخلا وهو ديزي نب مهاربإ هيفو ( ) ١/577

 .( 18 / 1١ ) نازيملا يف هتمجرت رظناو
 نأ بئاجعلا نمف كلذ تفرع اذإ:( 508 -- 57 / ١ ) ةفيعضلا يف ينابلألا لاق

 ( ١/4 - ١078 / 7 ) تاقبطلا ليذ يف :بجر نبا ظفاحلا ثيدحلا نع تكسي

 هللا نيمي دوسألا رجحلا » : لوقي ناك هنأ يلبنحلا سوعافلا نبا نع يور ام لوأتيو

 يف ةقيقح وه ىنعملا اذه نأو ليبقتلاو مالتسالا لحم هنأ هنيميب دارمل نأب « ةقيقح

 نع هينغي ناكو « الصأ ةيتاذلا ةفصلا مهوي ام هيف سيلو « ازاجم سيلو ةروصلا هذه

 عرف ريسفتلا نأل هليوأت وأ هريسفتل يعاد ال هنأو ثيدحلا فعض ىلع هيبنتلا هلك كلذ

 ها . ىفخي ال 5 حيحصتلا





 مزمز لضف

 تارجفنم لوسمملا رثوكلا نم  انيعأ كينيع نيب يرجت مزمزو

 قوش دمحأ





 الدف ش ش ْ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ال مزمز لضف ال

 اًيقْس )2 ُكَلَملا ةّمزَه ١ ليربج ةضكر ! مزمز ام كاردأ امو .. مزمز

 . ةعابشلا ةرب « ليعامسإ

 راربألا بارش اي هيإ

 ,مقسلاو بذجلاب ىوثلا هاور ٍواص
 مق نم بلقلا بيدج تيور اله

 مدنلاو نارجه لا نم يساقي ىسمأ

 ممهلا ةلعش يكزتو « تاوملا يبحت قف 0000 8 8

 ! هايملا ديس ايو ءام ريخ اي هيإ

 ينداعو نينحلا ينامظأ نامظ

 ننإف تدعب نإ مزمز رئب اي

 يوترأو كابر ىلإ ريطأ ىتمف

 ناريجلا مرغملا يبلقب تكتف

 ينانجو يتجهم قرؤي ٌقوش
 يناقس بيبحلاو كترز حورلاب
 يناؤر يذلا بذعلا كعبن نم

 ينابرلا كنيعم ءافص ىرأو ةقيقح كيف ملحلا دوعي ىتمف

 ."جحلا ننس نم مزمز نم برشلا نأ يخأ اي ملعا

 : مزمز ءاهسأ نم ه

 «مزمُز ءاوّرلا مزمز ممر «ةعابشلا .ليربج ةمزه «ليربج ةضكر «مزمز

 .””بلطملا دبع ةريفح مْعُط ماعط «مقس ءافش ءايقس (ةنونضم ,ةموتكم «مزامز

 . 40 ص اليكلا بيجنل رعش ناويد : ءادهشلا رصع 00

 . هالال/ * يرابلا حتف (5)
 9١560. 2915© قازرلا ديعل فنصملا ء« 505/1١5 برعلا ناسل رظنا ()



 ةرمعلاو جحلا لئاصقف 118

 بارش . مزمز : ينعي « هللا باتك يف اهدجن » : هبنم نب بهو لاق

 '' مذت الو "حرت الو ءمقس نم ءافش . معط ماعط « ةنونضم « راربألا

 :ةيمستلا ببس ه
 : ه177/ " [ حتفلا ] يف رجح نبا لاق

 : مزمز تيمس »

 . ريثك : يأ ؛ مزمز ءام : لاقي ؛ اهترثكل -
 : سانلا نم ةمزمزلا : ديز وبأ لاقو « ماشه نبأ نع لقن ؛ اهعامتجال : ليقو -

 1 . مهوحنو نوسمخ

 بقعلاب زمغلا ةمزحلاو . ةمزهلا نم ةقتشم اهنال مزمز تيم امنإ : دهاجم نعو -
 . حيحص دانسإب يهكافلا هجرخأ . ضرألا
 ٍ ينرحلا هلاق « اهتكرحل : ليقو

 . الامشو انيمي دخات الكل نازيملاب تمُز اهنآل : ليقو -

 لوألا نمزلا يف اهيلإ جحت تناك سرفلا نأل؛ هب تيم : يدوعسملا لاقو -
 ( ءالا برش دنع سرفلا هجرخت توص : ةمزمزلاو « هيلع تمزمزف

 : مزمز ةصق
 أ :.لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع [ هحيحص ] يف يراخبلا ىور

 : راس لع ار ل قط تلا وضاح أ لج وشما ىلا ذك ا

 ةحود دنع تيبلا دنع اهعضو ىتح هعضرت يهو ليعامسإ اهنبابو ميهاربإ اهب ءاج مث

 امهعضوف « ءام اهب سيلو . دحأ ذئموي ةكمب سيلو « دجسملا ىلعأ يف مزمز قوف
 ميهاربإ "ىف مث ءءام هيف ””ءاقيسو « رمت هيف ابارج امهدنع عضوو « كلانه

 . يهتني الو ءاهؤام ىنفي ال : ينعي )١(
 . 9١5١ قازرلا دبعل فنصملا (؟)

 . ةريغصلا ةبرقلا 9*0

 . اعجار ىَلو (5)



 ليغ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 - يداولا اذهب انكرتتو بهذت نيأ « مههاربإ اي : تلاقف ليعامسإ مأ هتعبتف « اقلطنم
 : تلاق . معن : لاق ؟ اذهب كرمأ هللا : هل تلاقف « ءيش الو سنإ هيف سيل يذلا

 ثيح "”ةينثلا دنع ناك اذإ ىتح ميهاربإ قلطناف . تعجر مث « انعيضي ال نذإ

 يفإ انبر > :لاقف هيدي عفرو تاملكلا ءالؤبب اعد مث تيبلا ههجوب لبقتسا هنوري ال

 . ع7: يهارإ ] © نوركشي - غلب ىتح - عرز يذ ريغ داوب يتيرذ نم تدكسأ

 دفن اذإ ىتح « ءاملا كلذ نم برشتو ليعامسإ عضرت ليعامسإ مأ تلعجو

 : لاق ْوُأ - ىولتي هيلإ رظنت تلعجو « اهنبا شطعو تشطع ءاقسلا يف ام

 ضرألا يف لبج برقأ افصلا تدجوف « هيلإ رظنت نأ ةيهارك تقلطناف "”طبلتي
 « ادحأ رت ملف « ادحأ ىرت له رظنت يداولا تلبقتسا مث « هيلع تماقف « اهيلي

 يعس تعس مث « اهعارذ فرط تعفر يداولا تغلب اذإ ىتح « افصلا نم تطبهف

 له ترظنف اهيلع تماقف ةورملا تنأ مث « يداولا تزواج ىتح دوهجملا ناسنإلا

 1 . تارم عبس كلذ تلعفف ءادحأ رت ملف ءادحأ ىرت

 . « امهنيب سانلا ىعس كلذلف » : هع يبنلا لاق : سابع نبا لاق

 مث - اهسفن ديرت -“اوّبص : تلاقف اتوص تعم ةورملا ىلع تفرشأ املف
 دنع كلُملاب يه اذإف 0 اوغ كدنع ناك نإ تعمسأ دق : تلاقف اضيأ تعمس

 'تلعجف ( ءاملا رهظ ىتح - هحانجب : لاق وأ - هبقعُب ثحبف . مزمز عضوم

 دعب روفي وهو اهئاقس يف ءاملا نم فرغت تلعجو ''اذكه اهديب لوفتو هضوحت
 . فرغت ام

 )١( ةكم لخدم دنع ناكم .

 . ضرالا هسفنب برضيو غرمتي (؟
 . يتكسا : اف تلاقف اهسفن تبطاخ اهنأك : هص وأ هص (0)

 ثيغم (5)
 . لعفلا ىلع لوقلا قالطإ نم اذهو .اهلعف ةياكح وه (ه)



 ةزمعلاو جحلا لئاضف ْ] ١غ

 تكرت ول « ليعامسإ مأ هللا محري » : هع يبنلا لاق :. سابع نبا لاق

 .2' انيِعَم انيع مزمز تناكل - ءاملا نم فرغت ْمَل ْوَل : لاق وأ - مزمز

 نإف « ةعّيضلا اوفاخت ال : كلملا ال لاقف ء اهدلو تعضرأو تبرشف : لاق

 . هلهأ عيضي ال هللا نإو « هوبأو ُمالُعلا اذه يبي هللا تيب انهاه

 هني نع ذخاتف لويسلا هيتأت « ةيبارلك ضرألا نم اعفترم تيبلا ناكو
 ِه

فر مهب ْتْررَم ىتح '”كلذك تناككف « هلامشو
 . ثيدحلا ..... مهرج نم ةق

 نع يندح نآلا ةكم عضوم .. تاراق لامر اي ... كاراف لابج اي هيإ

 مأ تويم قي نازلا يع يلو .. ضيوفتلاو لكوتلاو ل

 ' انعيضي ال نذإ : تلاق . معن : لاق ؟ اذهب كرمأ لآ ... ءيش

 ' ىلإ امكلكو : لاق . هللا ىلإ : تلاق ؟ امكلكو نم ىلإف : لاق ع مهاربإ

 . انعيضي نلف نذإ .2””فاك

 داوب يتيرذ نم تنكسأ ينإ انبر 8 : مهاربإ ءادن نامزلا عمس يف ىقبي
 . 4 ةالصلا اوميقيل انبر مرحنا كتيب دنع عرز يذ ريغ

 .. امهضيوفت قدصو هجوزو ميهاربإ قدص ةميركلا ةيآلا هذه يف ىلجتي

 « سينأ الو سيسح ال ثيح « رفقملا بدجملا يداولا اذهب هدلوو هجوز نكسي
 نم يذلا وه اذهف .. ةالصلا اوميقيل .. اهلجأ نم مهنكسأ يتلا ةفيظولا ركذيو

 .. نامرحلاو بدجلا نولمتحي هلجأ نم يذلا وه اذهو ... كانه مهنكسأ هلجأ

 . ضرألا هجو ىلع ايراج ارهاظ (1)
 ىذغتت تناك - رجاه يأ - اهئأب راعشإ هيفو : 45/5 حتفلا يف رجح نبا لاق )١(

 . اها ..6© بارشلاو ماعطلا نع اهيفكيف مزمز. ءامب

 . يربطلا ةياور (؟)



 ١5١ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 . مهظوظح بلطل ال « هللا قح ةماقإل مهنكسأ

 ٌحاسف بويغلا نأ انهاه كب ىتأ ْذِإ لهجي ميهاربإ ناك ام
 "حاتم باوجلا اذإف ''ةيسدق 2 ةوعد مهأو .. هل ٌباجحلا فشك

 لغتشت الو « مهبولق رايغألاب قلعتت ال ثيح عرز يذ ريغ ٍداوب مهنكسأ
 ( هترضحب نونوصم « ميركلا بابي نوحورطم مهف « مهرارسأو مهراكفأ ءيشب
 « مهافن مهاصقأ نإو « هللا قلخ زعأ اوناكو مهافك مهالوت نإ « همكحب نوطبترم

 . هللا قلخ لذأو فعضأ اوناكو

 . # مهبلإ يوبت سانلا نم ةدئفأ لعجاف

 هلهأو تيبلا كلذ ىلإ يوبت يهو « ةحنجم ةفافر بولق .. ةفرفرو ةقر

 . بولقلا ةقرب بدجلا يّدني ءاعد . بيدجلا يداولا كلذ يف

 ! معن ؟اوعتمتسيو اومعطيو اولكأيلأ ؟ اذا 4 تارمشلا نم مهقزراو

 . ركشلل نكلو

 هيرطتست « لاجرلا هنع زجعي فقوم .. ليلخلا جوز ايو يبنلا مأ اي هيإ

 ء شطعلا اهكهن دقو « ةورملاو افصلا نيب لورهت يهو « ةببتلملا ةرحلا كلت يف
 .ةعباسلا يف عجرت مث . اهديحو , لفطلا ىلع قافشإلا اهانضأو . دهجلا اهّدهو

 م يه اذإو .. ءيضولا عيضرلا يدي نيب قفدتي عبنلا دجتل ؛ بعتلا اهمطح دقو

 اهءارو تكرت . انعيضي نلف نذإ .. بدجلاو سأيلا ءارحص يف ةمحرلا عوبني مزمز

 سنج نم ءازج « هل برش امل مزمز ٠ ءيش لك مزمز يف تدجوو « ءيش لك
 . لمعلا

 .'ةيآلا 4 - عرز يذ ريغ داوب يتيرذ نم تنكسأ ينإ انبر 9 : ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ ١١(

 1 : هدعبو ١)"(

 حاوفلا هرطع عوضت ضور اهئأك ناسحلا ّينامألا اذإو 7



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ١4

 حالف ميركلا ءاميسو ..ىقشي نل «ليعامسإو نإ «رجاه» ٍتيأرأ

 عيضي ال هللا نإ .. ةعيضلا يشخت ال : كلملا ال لوقيف .. انعيضي نلف نذإ

 ١ . لمعلا سنج نم ءازج .. هلهأ

 مأ تلعج ؛ هبقعب مزمز ّضكر امل ليربج نإ ٠ : هع هللا لوسر لاق
 . « انيعم انيع تناك اهتكرت ول رجاه هللا محر « ءاحطبلا عمجت ليعامسإ

 زجعت ليعامسإ مأ فقوم .. رئبلا رفحيل رشبلا نم الجر لسري مل هللا نإ

 يذلا وه يحولا نيمأ ليربج ! هللاي .. ءامسلا هرفحتلف نذإ .. ضرألا لاجر هنع

 . .. يحولا نيمأ ليئاربج بقع هرّجف عبنل اي .. هبقعب برضي

 اقيطل اعيدو الظ يوحتو ٠ ىورت ةصق يكحت ءاملا اذه نم ةرطق لك نأكل

 . انايند ريجه يوري

 . ةنس برشلا راصو ... انيد يعسلا راصو

 . ىقسي نأ ىنمتي هللا لوسرو رفحي ليربج اذه

 تيبلا ىلإ هع هللا لوسر ضافأ : لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع
 ينب اوعزنا » : لاقف مزمز ىلع نوقسي مهو بلطملا دبع ينب َقَأَف « رحنلا موي

 هولوانف . « مكعم تعزنل مكتياقس ىلع سانلا مكبلغي نأ الولف « بلطملا دبع

 . "هن برشف اولد

 ةياقسلا ىلإ ءاج ع هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نعو

 هلع هللا لوسر ٍتأف . كمأ ىلإ بهذا ء لضف اي : سابعلا لاقف « ىقستساف

 . اهدنع نم بارشب

 نباو ءدنسملا دئاوز يف دمحأ نب هللا دبعو ةراتخلا يف ءايضلاو «يناسنلا هاور : حيحص (1)
 ٠١5١« مقر عماجلا حيحص يف ينابلالا هححصو «نيهاش نباو هحيحص يف نابح

 . ١559 ةحيحصلا ثيداحالاو



 ١27 ش ةرمعلاو جحلا لئاضف

 مهنإ « هللا لوسر اي : سابعلا لاقف .. « ينقسا » : هُيع هللا لوسر لاقف

 ىأ مث ء هنم برشف . « ينقسا» : ُهُّْيَع هللا لوسر لاقف !! هيف مهيديأ نرلعجي

 . « حلاص لمع ىلع مكنإف , اولمعا » » : لاقف ابيف نولمعيو نوقسي مهو « مزمز

 « هقتاع : ينعي . « هذه ىلع لبملا عضأ ىتح تعزل اويلغت نأ الول ٠ : لاق

 . هقتاع ىلإ راشأو

 ءاقتسالا بابحتسا باب : ناونعب ثيدحلا اذهل ةميزخ نبا مامإلا بوبيو

 يقتسملا بلغي نأ الول نأ ملعأو « حلاص لمع هنأ ملعأ دق يبنلا ذإ « مزمز ءام نم

 . مهعم عزنل ءاقتسالا ىلع اهنم

 زعأ لب « هموق هقحب هللا ماقأ هللا قحب ماق نم نإ « ليعامسإ مأ اي اذكه

 كلت ةبحم ىلع ةلوبجماك رحبو رب لك نم بولقلا تراصو « هللا قلخ رهطأو هموق
 . هيف يدايالا تعضو نإو ىتح «ءاملا نم برشلاو « ةبسنلا

 © مزمز لضف 0

 : مزمز ءامب ُهُتيَع يبنلا بلق لسغ : ىلوألا ةليضفلا ه

 م « يردص جرفف مالسلا هيلع ليوج لزف «ةكمب انو يفقس جر ٠ لاق

 يف اهغرفأف « اناهإو ةمكح ءىلتمم بهذ نم تسطب ءاج مث « مزمز ءامب هلسغ

 نزاخل ليربج لاق . ايندلا ءامسلا ىلإ جرعف يديب ذخأ مث « هقبطأ مث يردص

 '' ليربج لاق ؟ اذه نم : لاق .. حتفا : ايندلا ءامسلا

 نع حرشف « مزمز ىلإ يب قلطناف « يب يرسأ ةليل تيتأ » : تع لاقو

 .« لزنأ مث « مزمز ءامب لّسُع مث « يردص

 . ةنسلا حرش يف يوغبلاو بمجأو «ملسمو ىىل ظفللاو يراخبلا هاور 00



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ١

 . ديزتف ؛ بلق رهطأ اهب لسغي .. ىفكل اذه الإ لضف نم مزمزل نكي مل ْوَل
 . ءارسإلا لبق فقاوملا بيطأ يف رهط ىلع ارهط

 . هأيملا عيمج ىلع مزمز ءام ةليضف ثيدحلا اذه يفو

 ءام يف عمتجا ال « ةنجلا ءامب لسغي مل امإإو : هللا همحر ةرمج يبأ نبا لاق ٠

 ةكرب ءاقب كلذب ديراف ضرألا يف رقتسا مث « ةنجلا نم اهئام لصأ نوك نم مزمز

 ْ . ضرألا يف ِهليْيَع يبنلا

 مأل سدقلا حور ليربج ةمزه مزمز تناك ال : هللا همحر ليهسلا لاقو
 سدقلا ةرضح لوخد دنع اهئامب لسغي نأ بسان هتيم يبنلا دج ليعامسإ

 . هتاجانمو

 لضفأ مزمز ءام نإ : لاق هنأ ينيقلبلا نيدلا جارس مالسإلا خيش نع حصو
 لضفأب الإ لسغي نكي ملو « هب هَ يبنلا ردص لسغ هنأل ؛ رثوكلا نم

 قل
 .  ةايملا

 : ضرألا هجو ىلع ءام ريخ : ةيناثلا ةليضفلا ه

 ءام ريخ ٠ :"”هَُع هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 رشو « مقسلا نم ءافشو « معطلا نم ماعط هيف « مزمز ءام ضرآلا هجو ىلع

 . 45/1١ نيمثلا دقعلا (1

 . سابع نبا نع ءايضلاو  نابح نباو ءطسوألاو ريبكلا يف يناربطلا هاور : حيحص (؟)
 هتاور : رجح نبا لاقو «نابح نبا هحجصو «تاقث هلاجر يمئيهلا لاق : يوانملا لاق

 نم سابع نبا نع ءاج دقو «تاعباتملا يف يوق هنكل «لاقم مهضعب يفو «نوقنوم
 7171١1 مقرب عماجلا حيحص يف ينابلألاو يطويسلا هححصو . افوقوم رخآ هجو
 . ٠١85 مقرب ةحيحصلاو



 .١ ش ةرمعلاو جحلا لئاضف

 حبصت « ٌماولا نم ”دارجلا لجرك « تومرضح ةبقب « ٌتوهرُي يداوب ءام

 .06 اهيف لالب ال يسمتو قفدتت

 اهلجأو « اهفرشأو هايملا ديس مزمز ءام : هللا همحر ةيزوجلا يق نبا لاق

 ليربج ةمْزَه وهو « سانلا دنع اهسفنأو « انمث اهالغأو , سوفنلا ىلإ اهبحأو « اردق

 ذق « ماقسلا نم ءافش ضيرمللو « ماعط عئاجلل مزمز ءام . ليعامسإ هللا ايقسو

 . رهطألا فيرشلا بلقلا اهنم لّسُع ثيح رثوكلا ىلع اهؤام لضُف

 : قفانم هنم علضتي ال : ةثلاثلا ةليضفلا ه

 - لجر ءاج : لاق ةكيلم يبأ نب هللا دبع ينثدح « دوسألا نب نافع نع

 اهتبرش : لاق . مزمز نم تبرش : لاقف ؟ تكج نيأ نم : لاقف « سابع نبا ىلإ

 « ةلبقلا لبقتساف « اهنم تبرش اذإ : لاق ؟ سابع ابأ اي اذ فيكو : لاق ؟ يغبني اك

 « هللا دمحاف «اهنم تغرف اذإف ءابنم علضتو « اثالث سفنتو « هللا مسا ركذاو

 ' نم نوعلضتي ال مهنأ نيقفانملا نيبو اننيب ام ةيآ نإ » : لاق ِهَيَع هللا لوسر نإف

 نيقفانملا حضفيو « نيقداصلا نيصلخملل نيع ةرق ثيدحلا اذه ."' مزمز
 . كبلقل رابتخا مزمز نإف « ٍراذحف

 : لاقيف « عالضألاو بنجلا ددمتي ىتح برشلا نم راثكإلا وه : علضتلا

 . برشلا ةرثك نم هعالضأ تخفتنا : يأ ؛ علضت ىتح نالف برش ْ

 .هظفل نم هل دحاو ال عمج وهو ءذارجلل الإ لاقي الو هنم ةميظعلا ةعطقلا :دارجلا لجر (1)
 ا ال . نيل وأ ام نم قالا هب ليب امو ملل ىلع قلطي لالبا ::اهيف لالب ال (0)

 ٠ نم ةرطق اهب سيل : يأ : للب عمج
 يف قازرلا دبعو « هنتس يف ةجام نباو 0 يف مكاحلا هاور : هريغل حيحص ()

 ءايضلاو « يئاريطلاو « يقيببلاو , ريبكلا خيراتلا يف يراخبلاو : ينطقرادلاو « هفصم ٠

 كاردتسا رصتخم قيقحت يف. ناديحللا دمح نب هللا دبع هحيحصتل بهذو .ةراتخملا ,يف

 . 5584 / ؟ ءاورإلا يف ينابلألا خيشلا هفعضو 750 / ١ نقلملا نبال يبهذلا ظقاحلا



 ةرمعلاو جحلا لئاضف 1 , اال

 : هل برش امل مزمز ءام : ةعبارلا ةليضفلا ه

 ديس : يوانملا لاقو ,206 هل برش ل مزمز ءام » : ِهَيَع هللا لوسر لاق

 . ليعامسإ ايقسو ليئاربج ةزمهو سوفنلا ىلإ اهبحأو « اردق اهلجأو اهفرشأو هايملا
 ٠ , هدعب نمل اثايغ يقبف « هليلخ دلول هثايغو ؛ هللا ايقس هنأل « هل.برش امل

 بلاطمل ءاملعلا نم عمج هبرش دقو « ثوغلا كلذ دجو ؛ صالخإب هبرش نمف

 دصاقملا كلت يف مهقدصو مهدصاقم ىلع دابعلل راج اذه : ميكحلا لاق . اهولانف

 ثاغتسا هيلإ عزف اذإف « هبر ىلإ عزفلا هنأشف رمأ هبار اذإ دحوملا نأل ؛ تايتلاو

 . هتين ردق ىلع دبعلا هلاني امإو « اثايغ دجو هب

 دبعلاب غلبت ةّينلا نأل ةينلاب ءاعدلاو قرلا تناك امنإ » : يروثلا نايفس لاق
 ردق يلعو « ابر ىلإ اهيعسو بولقلا ةراهط ردق ىلع تاينلاو 2 ءايشألا رصانع

 أ نباو ؛ةننس يف يقبيلاو « هننس ف ةجام نب ماو ءهدنسم يف دمحأ هاورأ : نسحا )0(

 ش « لماكلا يف يدع نباو «هخيرات يف بيطخلاو « طسوألا يف يناربطلاو « هفنصم يف ةبيش

 . رباج نع يذمرتلا مكحلاو , ةكم باتك يف ةبش نب رمعو
 : لاقو « كردتسملا يف احلا هاورو « ننسلا يف ينطقرادلا هاورف سابع نبا ثيدح امأ

 «نئسلا يف روصنم نب ديعس هاورو يدوراجلا نم ملس نإ دانسإلا حيحص كيدح اذه

 | .. لوصألا رداون يف يذمرتلا مكحلاو ءهفنصم يف قازرلا دبعو

 ديعلا قيقد نبا ححصو . بعشلا يف يقيببلا هاورف ورمع نباو رمع نبا ثيدجا ءامأ 1

 نيسحت ىلإ هيف بهذ ثيدحلا اذه يف ءزج رجح نبا ظفاحللو .سابع نبا ثيدحلا 1

 .ضعبلا مزجو « نسح هنأ قحلاو : ممقلا نبا لاق » :يوانملا لاق . ثيدحلا اذه

 . ها ( ةفزاجم هعضوب ضعبلاو « هتحصب

 .«حيحصلا مسر ىلع هنإ يطايمدلا لاقو ديج دانسإب ةجام نبا هجرخأ:يشكرزلا لاقو

 ةحيحصلاو «*4 مقر عماجلا حيحص يف ينابلألاو يطديسلو «ةنيبع نبأ هححصو

 033117 ءاورإلاو 887 مقر



 6 ْ - ةرمعلاو جحلا لئاضف

 : انم برشب تيبلا عيدوت بابحتسا ه

 . اهنم اوبرشيف مزمز اوتأي نأ تيبلا اوعّدو اذإ نوبحتسي اوناك : دهاجم لاق

 ىلع نيعيو « هنم برشي نمل احوبص نوكي نأ مزمز ءام لئاضف نمو

 . مزمز ءام ىوس ءام يآل اذه سبيلو « ماعطالا

 يف مزمز يف سانلا سفانت : هنع هللا يضر بلطملا دبع نب سابعلا لاق

 احوبص نوكيف « نوبرشيف « مهلايعب نودغي لايعلا لهأ ناك نإ ىتح « ةيلهاجلا

 . لايعلا ىلع انوع اهدعن انك دقو « مه

 اًيضار ىلوتو « كلانه امهعضوف امهب عضوأ « اهنباو رجاهب ليلخلا رجاه امل

 ةمكوتم تعجرف . معن : لاق ؟ اذهب كرمأ هللا : رجاه تلاقف هوقرح موي هالوت ْنم

 . ىسني ال ْنم ىلع لكوتلا ةاسنم ىلع

 لعج ادفن املف . اهنبا اهنبل عضرتو . ءام نم اهعم ام برشت تلعجف

 رومأه يف دوهجلا لذبتل تقلطناف «٠ موصلا ناضمر ضمر ىلع ىولتي ليعام#إ

 تلطأ املفع افصلا ىلع افصلا مادقأب تدعصف « 4 اهبكانم يف اوشماف )

 ”اددجلا تدجف تّدج مث « ةلغلا عقتي حور لط تفكوت « للطلا ىلع "ةلطلا

 فرط تعفر يداولا فرط فرط اهريس فرط فرط املف ةطباه دجلاب

 تداعو « ةورملا تتأ مث « اهعرذ دهجب دهجلل تعسو اهاطخ تعسو مث اهعرذ

 1 بيصتل مادقم مدق رثأ هنأل ؛ ىعسي نأ فلكملا رمأ كلذلف « اعبس افصلا ىلإ

 لزتف « بوص نم اتوص تعمسف © هدنقا مهادببف ) ءىطاوم نم ابيصن مادقألا

 وزن ازنو « مزمز ءام مزمزف « ”هيزنلا لزن اًيهف « ةلزانلا ليزيل كيلا

 )١( ةجوزلا .

 ' : . ةيوتسملا ضرألاو قيرطلا (؟)

 . بناجل ١ : ءارلاو ءاطلا حتفبو « نيعلا حتفلابو « ةميركلا سرفلا :رسكلاب فرطلا (*)

 .ّدعأ :ىنعمب اًيهو :مالسلا هيلع ليعامسإ هب دارملا هيزتلاو ء فيضلل مدقي ام لوأ : لزن 6)

 . بثوو رفص (:4)



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ش ٠١م

 سيك نم ءاملا اذه سيل اهل ليقفءضوحلاك تقفلف «صرحلا فك تدتنا .ازن "زن ال

 ابرشم وأ اًمعطم مزمز بيط اي

 دقف اوعداو هئام نم اوعلضتف

 اهرارسأ تسّدق مزمز لاق ْنَم

 حاورألا ةميعن درول وفهم

 حادني السرتسم هب اذإف

 ٌحاَرْسلا اهبهنكب راجي هيف
 حاحص كاذب ثيداحأ تءاج

 حانج هيلع امف هلإلا دنع

 : لئاقلا رد هللو

 ةيآ مزمز نمحرلا اه ىرجأ

 ىوه هنم اهقورع لكب ىرجو

 ءام :هل لاقي ليعامسإ دلو نم ناك نم لك :[ هحيحص ] يف نابح نبا لاق
 - ."”ءامسلا ءام نم يهو ؛ مزمز ءامب يبر دقو ء رجاه دلو ليعامسإ نأل ؛ ءامسلا

 نامزألاو تاحاسلا ِتْلَِباَف
 نارْذُعلا اهتابنج ىلع تفصو

 ْ . اليلق ادب )0(
 هللا نأل ؛مزمز ءامسلا .ءامب دارأ ليق 0 :اضيأ رجح نبا لاقو 57 < : يرابلا حتف (؟)

 . « اهدالوأ مهنأك اوراصف اهب اهدلو شاعف ؛رجال اهعبتأ



 ١5 -  ةرمعلاو جحلا لئاضف

 « اهنم ىلعأ ةبتر هتلأسف « ةبترملا كلت ىلع ديزملا يسفن نم دجأ انأو « ةنس

 ."06 كلذ لانأ نأ هللا وجرأف

 . هللع يف ثيدحلا بيبط ايو نيذاتسألا ذاتسأ اي رجح نبا اي اهتلن دقو

 رابخأ يف ةرضاحلا نسح ] هباتك يف هللا همحر لوقي يطويسلا ىلإ لاعتو
 نمباو « زاجحلاو ماشلا دالب ىلإ - هللا دمحم - ترفاس 9 .: ع ةرهاقلاو رصم

 : اهنم «رومال مزمز ءام نم تبرش تججح املو « روركتلاو برغملاو دنهلاو
 ةبتر ىلإ ثيدحلا يفو . ينيقلبلا نيدلا جارس خيشلا ةبتر ىلإ هقفلا يف لصأ نأ

 . ( رجح نبأ ظفاحلا

 : ءافشلا ةيئنب هبرش نه ه

 شارفلا يفيرشلا هللا دبع نب دمحأ نأ [ نيمثلا دقعلا ] بحاص يبافلا ركذ

 انخيش هب ينربخأ ام ىلع يفشف « ىمعلا نم ءافشلل مزمز ءام برش يكملا مرحلاب

 يمافلا ريخلا يبأ نب نمحرلا دبع يتفملا

 : هلانف دصقمل هبرش نم ه

 ناكف « يمرلل مزمز ءام برش هنأ مامإلا يعفاشلا نع رهتشا :رجح نبا لاق

 ةعست ةرشع لك نم .بيصي

 هنأ هدلاو نع [ لوصألا رداون ] يف يتمرلا لع نب دمحم مكمل ركذو

 نم جرخي نأ يشخو « ةقارإلا هيلع تدتشاف « ليللا يف فوطي ناك هنأ : هربخأ

 يف كلذ ناكو « سانلا راذقأب همادقأ ثولتتف . هتجاح يضقي ناكم ىلإ دجسملا

 ملف : لاق « فاوطلا ىلإ عجرف « كلذل اهنم برشف مزمز ىلإ هجوتف « مسوملا

 ."”تحبصأ ىتح لوبلاب سحأ
 . 77 ص ؛ هل برش امل مزمز ءامو ثيدح يف ءرج )١(

 . 758 - ”ه ص قباسلا ردصملا (5)
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 : مزمز ءامل براشلا» : يذمرتلا مكحلا لاق

 . هللا هعبشأ عبشل هبرش نإ -

 . هللا هاورأ يرل هبرش نإو -
 . هللا هافش ءافشل هبرش نإو -

 . هللا هنايح قلخ ءوسل هبرش نإو -
 . هللا هحرش ردص قيضل هبرش نإو -
 . هللا اهقلف ردصلا تاملظ قالفنال هبرش نإو -

 . هللا هانغأ سفنلا ىنغل هبرش نإو -
 . هللا اهاضق ةجاحلا هبرش نإو -

 . هللا هافك هبان رمأل هبرش نإو -

 . هللا اهفشك ةبركلل هبرش نإو -
 . هللا هرصن ةرصنل هبرش نإو -

 هنأل « كلذب هل هللا ىفو « حالصلاو ريخلا باوبأ نم هبرش ةين ةيأبو
 و اثايغ هتنج نم ىلاعت هللا هرهظأ امب ثاغتسا

 نأ : نوريخ نب لضفلا يأ نع [ هخيرات ] يف ركاسع نبا ظفاحلا ىور
 « تابرش ثالث مزمز ءام نم برش جح امل هنأ ركذي ناك بيطخلا ركب ابأ

 : تاجاح ثالث لجو زع هللا لاسو

 . اهب دادغب خيراتب ثدحي نأ : ىلوألا ةجاحلاف

 . روصنملا عماجب ثيدحلا يلب نأ : ةينافلاو

 . يناحلا رشب ربق دنع نفدي نأ : ةفلافلاو

 ةفيلخلا عامس نم ءزج هيلإ عقوو . اهب خيراتلاب ثّدح دادغب ىلإ داع املف

 نذؤي نأ لأسو « ةفيلخلا ةرجح باب ىلإ ىضمو ءزجلا لمحف « هللا رمأب متاقلا

 )١( ص لوصألا رداون 4١" .



 1 ْ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ىلإ هل سيلو « ثيدحلا يف ريبك لجر اذه : ةفيلخلا لاقف « ءزجلا ةءارق يف هل

 ؟ هتجاح ام هولسف « كلذب اهيلإ لصوتي نأ ةجاح هل لعلو « ةجاح ينم عامسلا

 بيقن ىلإ ةفيلخلا مدقتف .روصنملا عماجب يلمأ نأ يل نذؤي نأ يتجاح :لاقف ءلثسف

  .روصنملا عماج يف بيطخلا ىلمأو بيقتلا رضحف ء كلذ يف هل نذؤي نأب ءابقتلا

 يلع نب دمحأ ركب يلأل عضوملا ناكو ءرشب ربق دنع هنفد اودارأ تام املو
 ."'كلذب يضرو داع مث « هناكم بيطخلا نفدي نأ عنتماو ضفرف

 : معط ماعط مزمز ءام : ةسماخلا ةليضفلا ه

 "( مقُس ءافشو « مُْعُط ماعط مزمز » : لي هللا لوسر لاق

 : ينعي - ةعابش اهيمسن انك 9 : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 ."'0 لايعلا ىلع نوعلا مِن اهدجن انكو - مزمز
 نيذلا ءابآلا هيلإ اجل اذلو « عابشإلاو ءاورإلا نيب كرابملا ءاملا اذه عمج

 ليلجلا يلاحصلا ىلإ هللا كمح ري رظناو , مهدالوأل توقلا ريفوت نوعيطتسي ال

 ينع تلسغف مزمز تيتأ ٠ : هنع هللا يضر لوقي « مزمز عم هتياكحو رذ يأ

 « ةليلو موي نيب « نيثالث - يأ نب اي - تئبل دقو « اهئام نم تبرشو « ءامدلا
 0 راسو 3

 امو أ 'ينطب ّنَكُع ترّسكت ىتح تنمسف . مزمز ءام الإ ماعط يل ناك ام

 06 عوج ةفششس يدبك ىلع تدجو
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 )١( ركاسع نبا خيرات 54/7 .

 يناربطلاو «يسلايطلا هاور اذكو «رذ يبأ نع رازبلاو ةبيش يبأ نبا هجرخأ : حيحص (؟)

 . عماجلا حيحص يف هححصو ؛«ريغصلاو ريبكلا يف
 دئاوزلا عمجم يف يمثيحلا هركذو 2941٠١ ثيدح هفنصم يف قازرلا دبع هجرخأ (*)

 . تاقث هلاجر : لاقو «ريبكلا يف يناربطلل هازعو ,ىمد1/ ©

 .تنثتا يأ «ترسكت» ىنعمو ؛نمسلا نم نطبلا يف يطلا يمد قلك عم : نك كف

 . هلازهو عوجلا ةقر : اهمضو نيسلا حتفب : عوج ةفخُس (5)
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 انهه تنك دق : تلق : لاق « ؟ انهه تنك ىتم و : هيَ لوسرلا هلأسو

 . ةليلو موي نيب « نيثالث ذنم

 ,مزمز ءام الإ ماعط يل ناك ام :تلق :لاق . « ؟ كمعطي ناك نمف » : لاق

 اهنإ ١ حيحص ثيدح يفو ."06 معُط ماعط اهنإ . ةكرابم اهنإ » : لاق

 هللا يضر ليعامسإ مأ ماعط مزمز تناك دقل « مقس ءافشو معط ماعط يه « ةكرابم

 . نامزلا نم ةدم ابنع

 . نوكلا يف هللا تايا نم ةيآ !! هللا ناحبس

 « هتافصاوم لكب مزمز ءام يهاضي ءام قيلخت ءاملعلاو نوثحابلا دارأ دقل

 .!! '''مزمز نم جرخ ام الإ مزمز الف !؟ اذه مه ىّنَأ نكلو

 تاوذ مايألا هب ىذغتي نم تدهاش » : ةيزوجلا مق نبا مامإلا لوقي

 سانلا عم فوطيو ء اعوج دجي الو .رثكأ وأ ء رهش فصن نم ابيرق « ددعلا

 هلهأ اهب عماجي ةوق هل ناكو « اموي نيعبرأ هيلع يقب امبر هنأ ينربخأو . مهدحأك
 فش 0

 . « ارارم فوطيو موصيو

 : مقس ءافش مرمز : ةسداسلا ةليضفلا »

 مزمز ءام لمح هلع هللا لوسر ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 .””مهيقسيو ىضرملا ىلع بصي ناكو « بّرِقلاو « يوادألا يف

 . ةكم نع ةجراخلا نطاوملا ىلإ مزمز ءام لمح بايحتسا حضوي اذهو

 . مهاربإ ديسلا يدحجمو «ء دمحأ زيزعلا دبع دمحم . مزمز ءامب ءافشلا تازجعم (5)

 . ”47/ غ داعملا داز هيف

 ' يف يراخبلاو ءهننس يف يقبيبلاو ,كردتسملا يف ماحلاو «يدذمرتلا هجرخأ : حيحص )5

 000 مقر ةحيحصلا ةلسلسلا رظنا . هخيرات
' 



 ١ | ةرمعلاو جملا لئاضف

 ينتذخأف . ةكمب سابع نبا سلاجأ تنك : لاق يعبضلا ةرمج يبأ نع

 ىمحلا يه 0 : لاق يع هللا لوسر نإف « مزمز ءامب كنع اهدربأ : لاقف ئمحلا

 "6 مزمز ءامب » : لاق وأ « ءاملاب اهودربأف « منهج حيف نم

 لا همر محازم نب كاحضلا نع ؛ [ ةكم خيرات ] هباتك يف يترزألا لاق

 اهءام نأو . قافنلا نم ةءارب مرمر ءام نم علضتلا نأ ينغلب : لوقي ناك هنأ

 بذعأ نوكت نامز اهيلع ينأيس هنأو ء رصبلا ولجي اهيف عالطالا نأو . بهذم

 ."”تارفلاو لينلا نم

 برشيف دحأ اهيلإ دمعي ال ء هديب بهو سفن يذلاو : هبنم نب بهو لاق

 . ءافش هل تثدحأو « ءاد تعزن الإ علضتي ىتح اهنم

 عامب ءافشتسالا نم يريغو انأ تبرج : : هللا همر ةيزوجلا مق مق نبا لوقي

 . هللا نذإب تأربف « ضارمأ ةدع نم هب تيفشتساو « ةبيجع ارومأ مزمز

 تدقفو « هيف تمقس ةكمب تقو يب ّرم دقلو : هللا همحري اضيأ لوقيو

 ءام نم ةبرش ذخا « باتكلا ةحتافب : يأ ؛ اهب جلاعتأ تنكف « ءاودلاو بيبطلا

 ترص مث « ماتلا ءربلا كلذب تدجوف « هبرشأ مث « ارارم اهيلع اهؤرقأو « مزمز

 . ها" 'عافتنالا ةياغ اهب عفتنأف « عاجوألا نم ريثك دنع كلذ دمتعأ

 : ناطرسلا نم ةديس يفشي مزمز ءام ه

 [هللا سنت الف] باتك ةبحاص ( ولحلا ىليل ) ةيبرغملا ةديسلا عم ثدح اذه

 . )١57( مقر ددع يف الوصف ةيبرعلا ةلجما هنم ترشنو

 فيفخت نع ءاودلا زجعو «ء اهرمأ يف ءابطألا راتحاو « ضرملا اهب دتشا

 لك يف رشتني ردصلا يف ناطرس هنأب ضرملا اه اوصخش سيراب يفو « اهمالآ

 اة سس
 . هدنسم يف دمحأو« يراخيلا هجرخأ )١(

 . /771١ + روشنملا ردلا (؟)

 . ١ال4/ 4 داعملا داز (©)
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 ءادأل ةكم ىلإ رفاست نأ اهجوز اهيلع حرتقا برغملا ىلإ ةدوعلا لبقو '
 ىلع تمواد .. هللا تيبب تفكتعا : ولحلا ليل ةديسلا لوقت.اك كانهو . ةرمعلا .

 تيضمأ .. مويلا لاوط ةدحاو ةضيبو فيغرب تيفتكاو .. مزمز ءام نم برشلا

 ليللا اهيف فرعأ مل مايأ ةعبرأ .. ءاعدلاو ميركلا نارقلا ةوالتو ةالصلا يف .يمايأ

 ليطأ يتاولص يف تنك ..هتيابن ىتح هلوأ نم ميركلا نارقلا تولت ..راهلا نم :

 . ضئارف نم هتعضا ام ىلعو « ريخ نم ينتاف ام ىلع ةرارحب يكباو يدوجس

 يتلا ءارمحلا تاريوكلا نأ تدجو مايأ دعبو : ولحلا ىليل ةديسلا لوقت

 تررقو « ثدح ام ائيش نأ تسسحأ « ايئاهن تفتخا دق يدسج هوشت تناك

 . ! ءابطألا عم رواشتلل سيراب ىلإ ةدوعلا

 ريغ 34 تارم ةدع فشكلا اوداعأ نيذلا ءابطألا ةشهد تناك كانهو

 ٠ ا مهمامأ ةدوجوملا ةبيرغلا ةلاحلا نيقدصم

 ال نآلاو ... اهردص يف ناكم لك يف ناطرسلا نأ اهوربخأ مايأ لبقف

 . !!! ناطرسلا اذهل رثأ

 . مزمز ةكرب يف هللا ةيا اهنإ !؟ ثدح اذام

 : ماوعألا رورمب دسفي ال مزمز ءام : ةعباسلا ةليضفلا ه

 رداصلا (05) مقر اهددع يف « [ ةيبرعلا ةلجنا ] اهتركذ ةيصخش ةبرجت هذه
 ؛ ميهاربإ ديشرلا دبع خيشلل ( م ١494٠0 ةئس ويلوي - ه ١4٠١ ةجحلا يذ ) يف
 يذلا يضاقلاو ةيعادلا وهو ةيسنجلا يسورلا ٠ ناسللا يكرتلا « قرعلا يراتتلا

 هباتك يف 1771 ماع حلا ىلإ هتلحر نودو مالسإلا ىلإ ةوعد ةيويسألا دالبلا بوجي

 .يمالسإلا ملاعلا ءاجرأ يف هتلحر هيف نّود يكرت باتك وهو [مالسإلا ملاع]



 ١ هه ةرمعلاو جحلا لئاضف

 : ديشرلا دبع خيشلا لوقي

 ىورتو .. اكرابم ءام هدعن اننأ الإ « يندعم ءام نيع « مزمز و نوكت دق »

 . بتكلا نوطب يف ةلجسم ةددعتمو ةريثك تاياور مزمز نع

 يذلا ردقلابو « ديرأ تقو لك يف مزمز ءام نم برشأ نأ عيطتسأ تنك

 )١8( ىلإ هنم هتبرش ام عومجم يف رمألا يب لصو ىتح اريثك برشأ تنك « ديرأ

 هنم لقثب سحأ الو برشأف نوؤٌؤاقسلا هب قأي ... مرمز ءام « كرابملا ءاملا

 . هنم برشلا يف ةبغرلا ينكلمتتو « ديزأ نأ تببحأ تبرش املكو ١ ينقياضي

 . رثألا يف ءاج 5 « هل برش امل مزمز » ىنعم قحب تسمل دقلو

 ىلإ مهتدوع دنع مهعم هنولمحيو 2 .مرعمز ءام نم حئافصلا جاجحلا دلي

 ةنس ةرشع يتنثأ مزمز ءام يعم يقب . هنيح يف كلذ انأ تلعف دقو « مهدالب

 . ةجاجز يف هعضأ تنكو « رييغت يأ هيرتعي لو « دسفي ملف

 يف دقتعأ ينإو « هتدهاشو كلذ تيأر دقلف « يسفنب كلذ ىلع دهاش ينإ

 ش . ةميظع ةبرجت كلذ يف يلو « اخسار اداقتعا مزمز ءام

 هنإف هتبرش ةين يأب ء مزمز ءام عم ةيونعملاو ةيداملا يبراجت يذ يه اه
 ال ةصلاخ ةينبو ةيلصألا هتلاح يف ا هبرشت نأ طرشب نكلو « عفني ةينلا هذهب

 . بير ىندأ اهطلاخي

 طرش نكل « ةهبش الو اهيف كش ال ةتباث ةقيقح « هل برش امل مزمز »

 . اهيف ماتلا داقتعالاو اهصالخإو ةينلا نسح مث « الوأ هللا ةدارإ اهققحت

 . اعطق ةّيبلس ةجيتن يتنلا تناك - امههدحأ وأ - ناطرشلا ناذه صقن اذإف

 صارقأ أ عاونأ رهشأ لثم رمألا لعجي مزمز عام يف داقتعالا صقن نإ

 . فورعملا « وتافلسلا »
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 مسج يف ىمحلا الو ةنوخسلا نكسي الو « ىمحلل ءاود نوكي نأ نكميال

 . ءافشلا نوكي نأ نكمي ال ءاودلاب ناميإلا يوتني امدنعو ) ناسنإلا

 . نويعلا ضارمألو ةيلخادلا ضارمأللو ةناثملا ضارمأل

 اهلك تناكو مزمز ءام عم ةيلعفلا يبراجت نم ةجيتن ءاج هيلإ ترشأ ام نإ
 1 . ها © يعم ةمساح

 : كابكرلا هلمحيو . نافيضلا هب فختي مزمز ءام : ةنماثلا ةليضفلا ه

 . نابكرلا هلمحيو « نافيضلا هب فحتي هنأ : مزمز لئاضف نمو

 هفنأ فيض هب لزن اذإ ناك ٠ امهنع هللا يضر سابع نبا نع دهاجم ىور
 لاقو .2"'« مزمز ءام نم مهاقس الإ اماعط اموق معطأ الو , مزمز ءام نم

 "'ءزمز نم : ينعي ؛ براش لوأ ليبسلا نبا » : هلع

 ءام لمحي ناك » ِهلَْع هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 : ورمع نب ليهس ىلإ ةكم حتفت نأ لبق ةنيدملاب وهو لسري ناكو ." مزمز
 . نيتدازمب هيلإ ثعبيف 'كرتت الو مزمز ءام نم انل دهأ نأ

 ) )1١روقملا ردلا © /357 .
 عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو ؛ةريره يبأ نع ريغصلا يف يناربطلا هاور : حيحص 2(

 .48# مقر
 ةشئاع نع ننسلا يف يقييبلاو «خيراتلا يف يراخبلاو «كردتسملا يف ماحلاو ,يذمرتلا هاور م

 / . 8817 مقر ةحيحصلا ثيداحألاو « م “ مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هحصو ش

 لسرم دهاش هلو « هنع هللا يضر رباج نع ديج دانسإب يقيببلا هجرخأ : ينابلألا لاق )0

 اوناك فلسلا 93 ةيميت نبا ركذو ءع[9 110 : قازرلا دبع فنصم ] يف حيحص

 . 57” ص شماه ينابلألل ةرمعلاو جحلا كسانم رظنا . هنولمحي



 ١ ش 0 ٠ . ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ."”6 كلذ ىلع مزمزل براشلاف « هللا ىلإ ناريطلا ىلع بلقلا ردقي ةفرعملاو لقعلا

 اًملف « هعم انججح ةيواعم جح امل ٠ : لاق ريبزلا نب هللا دبع نب داّبع نع

 , افصلا ىلإ جراخ وهو مزمزب رم مث « نيتعكر ماقملا ذنع ىلص تيبلاب فاط
 « برشف هب ينأف « اولد هنم هل عزنف : لاق . مالغ اي اولد اهنم يل عزنا : لاقف

 .« هل برش امل يهو « ءافش مزمز :  لوقي وهو . ههجوو هسأر ىلع بصو

 0 ةفيطل 0

 . هلجر بقعب هتزمغ : يأ : ليربج ةمزه

 : نملا ةغلب مزهلاو « ةقش قش اذإ ةمزه ضرألا يف مزه نم : يرشخمزلا لاق
 . ضرالا نانطب

 اهنأ ىلإ ةراشإلا اهريغ وأ هدي نود هبقعب اهرجف ةمكحو : يليهسلا لاق

 هبرج دقو « الان ةجاحلا هبرش نم نأ هانعم : يوونلا لاق . هلع دمحم ةمأ : يأ
 . هلضفو هللا دمحم اهولانف « ةيويندو ةيورخأ تاجاحل ؛ نوحلاصلاو ءاملعلا

 ٠ . اثايغ مادف ائايغ أدب

 هتبرش نإ مزمز ءام . هللا كافش هب يفتشت هتبرش نإ مزمز ءام : دهاجم لاق
 . هللا هعطق كئئمظ عطقل هتبرش نإ مزمز ءام « هب هللا كعبشأ كعبشي

 هبرش رمأ يأل براشلا عفني مزمز ءام نأ ىلع ليلد هيف : يناكوشلا لاق
 برش امل » : هلوق يف « ام و نأل ؛ ةرخآلا وأ ايندلا رومأ نم ناك ءاوس « هلجأل

 اا . مومعلا غيص نم «هل |

 ربتخي نأ دارأ نم « مزمز اولسو « صالخإلا الإ حلصي ال .. هاتوخإ اي

 )١( ريدقلا ضيف 104/5.



 ثيدح ةئامب '

 ةرمعلاو جحلا لئاضف ١18

 . عديلو مزمز نم برشيلف . نيصلخملا طسو هردق نيبتيو « هقدص

 : ةمايقلا موي شطع ءاقتا مزمز ءام برش نم ه

 ىقتساف « مزمز ىتأ ةكمب كرابملا نب هللا دبع تيأر ١ : ديعس نب ديوس لاق

 نب دمحم نع انثدح لاوملا يأ نبا نإ مهللا : لاقف « ةلبقلا لبقتسا مث « ةبرش

 اذهو . « هل برش امل مزمز ءام » : لاق هنأ هَ يبنلا نع رباج نع ردكتملا
 كلا هيرش مث ةمايقلا شطعل هبرشأ

 : فينصتلا نسحو ظفحلاو ملعلل ابلط هبرش نم ه

 ريغلو فينصتلا نسحل « هللا دبع وبأ احلا هبرش » : رجح نبا ظفاحلا لاق

 : يع هللا لوسر لاق : لاقف ؟ ملعلا تيتأ نيأ نم : ةيزخ نبا لئسو

 .”اعفان املع هللا تلأس « تبرش امل ينإو « هل برش امل مزمز ءامو

 برش امل مزمز ءام ١ : ثيدحب انثدحف « ةنييع نبا دنع انك : يديمحلا لاق

 يذلا ثيدحلا سيلأ « دمحم ابأ اي : لاقف داع مث « سلجملا نم لجر ماقف « هل

 اولد نآلا تيرش ينإف : لجرلا لاقف . ىلب لاق ؟ احيحص مزمز يف انتثدح دق

 هثّدحف  دعقا : هللا همحر ةنيبع نبا لاقف !! ثيدح ةئامب ينئدحت نأ ىلع مزمز نم
2( 

 : لاق « ثيدحلا اذهو مزمز. نع هيكحي اميف رجح نبا ىلإ لاعتو

 نأ - ثيدحلا بلط ةيادب يف ذئنيح انأو - هللا تلأسو ةرم هتبرش انأو و ٠

 نيرشع نم برقت ةدم دعب تججح مث « ثيدحلا ظفح يف يبهذلا ةلاخ ينقزري

 . 115/٠ يدادغيبلا بيطخلل .دادغب خيرات )1(

 ٠ ةبطرق ةسسؤم عبط 75 ص رجح نبال ٠ هل برش ال مزمز ءام ٠ ثيدح يف ءزج .(؟)

 . ءالبنلا مالعأ ريس (6

 . /75١ 4 روغنملا ردلا (4)



 ةورملاو افصلا نيب يعسلا

 « ليعامسإ مأ هومكتثروأ ام اذه »

 سابع نبا '

 ينبكاوت يكابلا نجشلا ةحسمو يندراطت ىركذلاو ثأو ىعسأ





 لح ةرمعلاو جملا لئاضف

 [ل ةورملاو افصلا نيب يعسلا [0

 لامعأ نم لمعو « هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نيب يعسلا نأ يخأ اي ملعا

 رمتعا وأ تيبلا جح نمف هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ )» : ىلاعت لاق , جحلا

 . © ميلع ركاش هللا نإف اريخ عوطت نمو امهب فّرطي نأ هيلع حانج الف

 هللا لوق تيأرأ : اهل تلقف اهنع هللا يضر ةشئاع تلأس : لاق ةورع نع

 حانج الف رمتعا وأ تيبلا جح نمف هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ » : ىلاعت

 . ةورملا و افصلاب فوطي ال نأ حانج دحأ ىلع ام هللاوف 4 امبب فوطي نأ هيلع

 تناك هيلع اهتلوأ اك تناك ول هذه نإ « يمخأ نبا اي تلق ام سكب : تلاق

 نأ لبق اوناك « راصنألا يف تلزنأ اهبتكلو « امهبب فوطتي ال نأ هيلع حانُج ال

 ْنَم ناكف « ؟”لّلْسُملا دنع اهنودبعي اوناك يتلا ةيغاطلا "'ةائَمل "”نوُلِهُي اوملسُي

 نع ع هللا لوسر اولأس اوملسأ املف « ةورملاو افصلاب فوطي نأ ُجرحتي لَم

 « ةورملاو افصلا نيب فوطن نأ جرحتن انك اّنِإ « هللا لوسر اي : اولاق كلذ

 0 .ةيآلا 4 هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ » ىلاعت هللا لرنأف

 فاوطلا هُقَع هللا لوسر 2س دقو : اهنع هلل يضر ةشئاع تلاق

 نمحرلا دبع نب ركب ابأ ُثربخأ مث . امهنيب فاوطلا كرتي نأ دحأل سيلف « امبنيب

 ) )0١نوجحي :يأ .
 يحل نب ورمع اهبصن ةرخص تناك : يبلكلا نبا لاقو ةيلهاجلا يف ناك مئص : ةاَئَم )0(

 ْ . امودبعي اوناكو « ليذهل

 .هايملا ةريثك ةنيدملاو ةكم نيب ةعماج ةيرق :ديدقو .ديدق ىلع ةفرشملا ةينثلا يه : للشملا ف

 اهلوق هديؤيو اهتيضرف يفن اهذارم سيلو «ةنسلاب هضرف يأ : نس دقو ةشئاع لوق (:4)

 . « امهب فطي مل ام هترمع الو مدحأ جح هللا متيملو



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ل

 ملعلا لهأ نم الاجر تعمس دقلو « ُهتعمس تنك ام مّلعِل اذه نإ : : لاقف
 نوفوطي اوناك -- ةانمب لبي ناك نمم ةشئاع ب 5ذ نم الإ - سانلا نأ نوركذي

 ةورملاو افصلا ركذي ملو تيبلاب فاوطلا ىلاعت هللا ركذ املف « ةورملاو افصلاب مهلك

 لزنأ هللا نإو « ةورملاو افصلاب فوطن انك « هللا لوسر اي : اولاق « نارقلا يف

 افصلاب فّوطن نأ جرح نم انيلع لهف ءافصلا ركذي ملف تيبلاب اولا
 . ةيآلا < هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ © : ىلاعت هللا لزنأف ؟ ةورملاو

 اوناك نيذلا يف : امبيلك نيقيرفلا يف تلزن ةيآلا هذه عمسأف : ركب وبأ لاق

 نأ اوجرحت مث نوفوطي نيذلاو « ةورملاو افصلاب ةيلهاجلا يف اوفوطي نأ نوجرحتي
 ركذي ملو تيبلاب فاوطلاب رمأ ىللعت هللا نأ لجأ نم مالسإلا يف امهب اوفوطي

 ."”تيبلاب فاوطلا ركذ ام دعب كلذ ركذ ىتح « افصلا

 نولبي - ناّسغو مه اوملسي نأ لبق - اوناك راصنألا نإ » ملسم دنعو

 نم « مهئابآ يف ةنس كلذ ناكو « ةورملاو افصلا نيب اوفوطي نأ اوجرحتف « ةانم
 سانأ يف اذه هللا لزنأ امنإ » ٠ ملسم جرخأو «6 ةورملاو افصلا نيب فطي مل ةانمل مرحأ

 . ةورملاو افصلا نيب اوفوطي نأ مهل لحي الف ةيلهاجلا يف ةانم اولهأ اذإ اوناك راصنألا نم

 .«ةانل اميظعت ةورملاو افصلا نيب فوطن ال انك انإو اقيلعت يراخبلا جرخأو ٠.

 رحبلا لحاس ىلع ةانم بصن يحل نب ورمع نأ دعس نب دمحم جرخأو
 تيبلاب اوفاط اذإ « اهنومظعيو اهنوجحي ناسغو دزألا تناكف « ديدق يلي ام
 فطي مل اه لهأ نمف « اهل اولهأف ةانم اوتأ ىنم نم اوغرفو « تافرع نم اوضافأو

 ْنَمو ناسغ نم دزألاو جررخلاو سوألل ةانم تناكو : لاق ... ةورملاو افصلا نيب
 . ١ براي لها نم مهنيد ناد

 : هنع هللا يضر كلام نب سنأل تلق : لاق مصاع نع يراخبلا جرختأ 00

 رئاعش نم تناك اهنأل ؛ معن : لاق ؟ ةورلاو افصلا نيب يعسلا نوهركت متكأ

 )١( يراخببلا هاور .



 دل | ةرمعلاو جملا لئاضف

 وأ تيبلا جح نمف هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ » هللا لزنأ ىتح ةيلهاجلا

 : . ع88١ : ةرقبلا 4 امهب فوطي نأ هيلع حانج الف رمتعا

 نيمنصل ةيلهاجلا يف نولبي اوناك راصنألا نأل كلذ ناك امنإ » ملسم دنعو

 مث ةورملاو افصلا نيب نوفوطيف « ةلئانو.فاسأ امهل لاقي "”رحبلا طش ىلع

 .«ةيلهاجلا يف نوعنصي اوناك يذلل امبنيب اوفوطي نأ اوهرك مالسالا ءاج املف «نولجي

 لاقي ساحن نم ناهص ةورملاو افصلا ىلع ناك : لاق ةثراح نب ديز نع

 «"'امهب اوحسمت اوفاط اذإ نوكرشملا ناك ةلئانو فاسأ : امهل

 نيب يعسلا نإ : راصنألا تلاق : لاق نسح دانسإب سابع نبا نعو٠

 نم ةورملاو افسلا نإ 8 لجو زع هللا لزنأف « ةيلهاجلا رمأ نم ةورملاو افصلا

 . ةيالا 4 هللا رئاعش

 افصلاب منص ناك » : لاق يبعشلا نع حيحص دانسإب يهكافلا ىورو

 ؛ امهنيب نوعسي ةيلهاجلا لهأ ناكف « ةلئان ىعدي ةورملاب نثوو « فاسأ ىعدي

 لجأ نم ةيلهاجلا لهأ هعنصي كلذ ناك امنإ : اولاقو امبب ىمر مالسالا ءاج املف

 افصلا نإ :  ىلاعت هللا لزنأف : لاق « امبنيب يعسلا نع اوكسمأف « مهناثوأ

 . ةيآلا < هللا رئاعش نم ةورملاو

 طش ىلع نيمنص .: هلوق : لاقف ضايع هيلع هبن مهو اهيف عقو ٠ : رجح نبا لاق )0(

 امإ  ةورماو افصلا ىلع اتاك امثإو « رحبلا طش ىلع طق اناك ام امهنإف « مْهَو رحبلا

 اوناك مهنأكف « ةانملالوأ مهالهإ : اضيأ هتياور نم طقسو « رحبلا يلي امم ةانم تناك

 ٠ م ْنِمَف « ةلئانو فاسأ لجأل؛ ةورملاو افصلا نيب نوفوطي مث اهب نوعدييف ةانمل نولبي

 .. ةياور هذه . ه84/ * يرابلا حتف نم . ها « مالسالا يف امهنيب فاوطلا نم اوجرحت

 . رجح نبا اهريغ ىلع اهمدق. يتلا ةيواعم ينأ قيرط نم ملسم

 . يوق دانسإب يناسنلا هجرخأ : رجح نبا لاق (؟)



 ةرمعلاو جملا لئاضف ش <45

 ؛ نيرجح اخسمف ةبعكلا يف اينز .امهنأ باتكلا لهأ معزي : سابع نبا لاق

 ."!ادبُع ةدملا تلاط املف « امهب ربتعيل ةورملاو افصلا ندع اعضوف

 لمتحيو « هريغ ةياور ىلع اهمدقتو ةيواعم يبأ ةياور ةوق حضوي هلك اذه : لاقف
 ىلع امهنيب فوطي ناك نم مهنم : نيقيرف اوناك ةيلهاجلا يف راصنألا نوكي نأ

 «يرهزلا ةياور هتضنقا ام ىلع امهبرقي ال ناك نم مهنمو «ةيواعم يأ ةياور هتضنقا ام

 مهدنع ناك هنوكل امهنيب فاوطلا نع فقوتلا ىلع مالسإلا يف ناقيرفلا كرتشاو
 اذه وحن ىلإ راشأ دقو « اذهب نيتياورلا نيب عمجيف « ةيلهاجلا لاعفأ نم اعيمج

 . ها”'ملعأ هللاو . يقيببلا عمجلا

 اوجرحتو اوفاخ .. ةباحصلا ليج ديرفلا ينارقلا ليجلا ىلإ يخأ اي رظنا

 اذه .. مهسوفن يف يناميإلا روصتلا حوضوو « ليوطلا ملعتلا ةرمث جرحتلا اذه

 . ةيلهاجلا يف هنولوازي اوناك رمأ نم نوسجوتيو نوزرحتي مهلعجي يذلا حوضولا
 ناك ام لك نم عزفت ثيحب ةيحانلا هذه يف ةيساسحلا نم مهسوفن تحبصأ ذإ

 . مالسإلا يف هنع ايبنم نوكي نأ سجوتتو « ةيلهاجلا يف

 « قامعألا ىلإ اهيف تلغلغتو اره مهحاورأ مالسإلا ةوعد تّره دقل

 مهيضام ىلإ زرحتو ةوفبجب نورظنيل ىتح الماك ايروعشو ايسفن ابالقنا اهيفٍتثدحأف
 الماك الاصفنا هنع اولصفنا دق مهتايح نم رطش اذه نأ نوسحيو « ةيلهاجلا يف

 .! هب ماملإلا نم دوزرحتي اسجرو اسند داعو «هنم اودوعي ملو «مهنم دعي ملف

 يلأ ىلإ حيحص دانسإب هوحن يهكافلا ىور » :.ه80/ © حتفلا يف رجح نبا لاق )1١(
 . « [ لوزنلا بابسأ ] يف يدحاولا هجرخأو . زاحم

 . ه4 - هما/ ” يرابلا حتف (5)



 1 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 اجرحتو « ةيلهاجلا يف ام لك نع الماك احئالسنا .... 9 مالسالا وه اذه

 ةكرح لكو روعش لك نم امئاد ارذحو « ةيلهاجلا رومأ نم رمأ لك نم اغلاب

 لكب ديدجلا روصتلل بلقلا صلخي ىتح .. ةيلهاجلا يف اهينأت سفنلا تناك
 ديري ام ررقي مالسإلا ذخأ ةملسملا ةعامجلا سوفن يف اذه مت نأ املف « هيضتقي ام

 مالسإلا ةورعب هطبري نكلو « اسأب هيف ىري ال ام « ىلوألا رئاعشلا نم هيلع ءاقبإلا

 هلعفي ناك هنأل هينأي الف ملسملا هانأ اذإف « « يلهاجلا هلصأ نع هعطقو هعزن نأ دعب

 .مالسالا نم اهلصأ دمتست مالسالا رئاعش نم ةديدج ةريعش هنأل نكلو «ةيلهاجلا يف

 افصلا نأ نارقلا ررقي نيح .. قيمعلا يوبرتلا جبنملا اذه نم الاثم دجن انهو

 . هلل رئاعش نم ةورملاو

 قلعتو « ثوروملا ةيلهاجلا فاوطو ديدجلا فاوطلا اذه نيب ام عطقنا دقل

 الف مث نمو « ةيلهاجلا مانصأ نم امهريغو ةلئانو فاسأب ال هناحبس هللاب رمألا

 . هاجتالا ريغ هاجنالاو ءرمألا ريغ رمألاف 6« جرح |

 - لك ىفنو « اهنودٌوي برعلا ناك يتلا جحلا رئاعش مظعم مالسإلا رقأ دق

 روصتلاب اهرقأ يتلا رئاعشلا طبرو « ةيلهاجلا ماهوأ ىلإو تاثوألا ىلإ تمي ام

يإ هبر هملع يذلا مهاربإ رئاعش هفصوب « ديدجلا يمالسإلا
 فاوطلا اذه نإ .. اها

 « ملع ركاش هللا نإف ريخلاب اهيلع ىزاجيو «ريخلا نم

 هللا ثعب امل : لاقف يعسلا نع سابع نبا تلأس : لاق ليفطلا ينأ نع

 هللا رمأف « ةورملاو افصلا نيب ناطيشلا هل ضرع كسانملا هيريل مهاربإ ىلإ ليربج

 نيب يعسلا نع روهمجلا لاق ٠ ةنس تناكف : سابع نبا لاق . يداولا زيجي نأ

 :مدلب رب بجاو ةفينح يأ ن نعو .هنودب جحلا متي ال نكر وه :ةورملاو افصلا

 ) )0١لالظلا .



 ةرمعلاو جملا لئاضف 0

 : ةدئاف ه

 : [ ةغلابلا هللا ةجح ] يف يولهدلا لاق

 رجاه نأ « ثيدحلا يف درو ام ىلع ةورملاو افصلا نيب يعسلا يف رسلا »
 ناسنإلا يعس امهنيب تعس « لاحلا اهب دتشا امل - مالسلا هيلع - ليعامسإ مأ

 ' اورمعي نأ سانلا يف ةبغرلا ماهإو مزمز ءادبإب دهجلا اهنع هللا فشكف « دوهجمل
 كلت ركذتو  مهعبت نمو هدالوأ ىلع ةمعنلا كلت ركش بجوف « ةعقبلا كلت
 دضعي نأ لثم اذه يف ءيش الو « هللا ىلع مهلدتو مهتيميبب تببتل ةقراخلا ةيآلا

 لوأ دنع للذت هيف « موقلا فولأملل فلاخم طبضنم رهاظ لعفب امهب بلقلا دقع
 لثم يف لاحلا ةياكحو , دهجلاو ءانعلا نم هيف تناك ام ةاكاحم وهو ةكم مهوخد

 ( لاقملا ناسل نم ريثكب غلبأ اذه

 هّمأ اربملا لفطلا ىلإ ثداع

 اهريغَص لامرلا جهو ىلع يوذَي
 امف اهانيع َقْفأْلا ٌدورت اًكبع
 ىَدّصلا حيو اي ؟ عاملا َنيأ ُءاملا

 هنأك ُبارّسملاو حفلت ٌديبلا

 هءاعد نإ نمحرلاب ذولتو
 يتجهم ٌتباذ شرعلا بر كامحر

 يرظناف كنود(« | هابر ايءاملا »

 نل « ليعامسإ ٠ نإ ٌرجاه تيأرأ

 هنيبج قوفو هولكي هللا

 ُحاتلُملا اهُبلَق لوْعُي . َءاثعش

 ٌحادص ٍافشلا يف وُبْحيَو أمظ
 حابشألاو ٌثمصلا الإ فأل 5

 ؟ حاطيو ٌدْماَّلَج ّسِحُي ىرثأ
 ٌحاشَو ٌُبيهللاو ايانلا قري

 ٌحاَجحَت اهفورصو ايِعاَدَتُم

 ٌحالس بوركلا ينو تابئانلا يف
 ححانَج عولضلا يف قفصي داع ام

 ؟ ٌحازي فيك ٌمُهلَليَف ْتَنرَو
 . حالف ميركلا ًءاميسو ىقشي
 حلاَمل ٌعطاَس ةوبنلا ٌرون

 ."”6 ليعامسإ مأ هومكتثروأ ام اذه » : لاق سابع نبا نع
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 ١ / ظ ةرمصلاو جيا لئاضف

 ("'0 يعسلا مكيلع بتك دق هللا نإف ءاوعسا » : ِهَيَع لاق

 7 اوعساف ؛ يعسلا مكيلع بتك هللا نإ » : هنكَع لاقو

 : ةورملاو افصلا نيب يعسلا ق : ةدئافو

 رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ 9 : ىلاعت هلوق أرق افصلا نم جاحلا اند اذإ

 هيلع يقتريف افصلاب أدبي مث .”” هب هللا أدب امب ًادبن » : لوقيو ةيآلا © ... هللا

 : لوقيو هربكيو هللا دحويف « ةبعكلا لبقتسيلف « كلذ هنكمأ نإ ةبعكلا ىري ىتح

 ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال ,( اثالث ) ربكأشا ,ربكأ هللا «ربكأ هللا

 هدحو هللا الإ هلإ ال « ريدق ءيش لك ىلع وهو تيميو يبحي , دمحلا هلو كلملا هل

 كلذ لوقي « هدحو بازحألا مزهو « هدبع رصنو « هدعو رجنأ ء هل كيرش ال

 ىعسيل لزني مث « روثأأملا ءاعدلا نم ءاش امب تاليلهتلا نيب وعديو .. تارم ثالث

 فورعملا وه وهو « راسيلاو نيملا نع ع وضوملا ملغلا ىلإ يشميف « ةورملاو افصلا نيب

 يف ناكو « هدعب يذلا رخآلا ملعلا ىلإ اًديدش ايعس ىعسي مث ء رضخألا ليملاب

 (””ءاًدش الإ ُحطبألا عطقُي الو :هقَع لاقو «ىصحلا قاقد هيف حطبأ ايداو ِهِيَْع هدهع

 ٠. اًدش الإ يداولا عطقت الو : هع لاقو

 ىلع عنص ام اهيف عنصيو « اهيلع يقتريف ةورملا يتأي ىتح ادُعُص يشمي مث
 . طوش اذهو ءاعدلاو ديحوتلاو ريبكتلاو ةلبقلا لابقتسا نم افصلا

 حيحص يف ينابلألا هححصو ؛ةارجت ينأ تنب ةبيبح نع هدنسم يف دمحأ هاوز : حيحص 200

 . ١٠ه مقر ءاورإلاو , 979 مقر عماجلا

 عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو «سابع نبا نع ريبكلا يف يناربطلا هاور : حيحص )٠(

 . ١ا54 مقر

 . رباج نع يناسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ هاور : حيحص (0)

 . اودع : يأ (4)



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ْ ١54 ١

 هيعس عضوم ىعسيو « هيشم عضوم يشهي افصلا ىلع قري ىتح دوعي مث
 . ناث طوش اذهو

 . ةورملا ىلع اهرخآ ةياهن طاوشأ ةعبس هل متي ىتح اذكهو « ةورملا ىلإ مث

 « مركألا زعألا تنأ كنإ محراو رفغا بر ه : هلوقب يعسلا يف اعد نإو

 .ريبزلا نب ةورعو عفار نب بيسملاو رمع نباو .دوعسم نبا نع هتوبثل ؛ ساب الف

 « تيبلا لوح ءاسنلا ىلع لمر ال هنأ ىلع ملعلا لهأ عامجإ رذنملا نبا لقن

 ءاسنلا يف لصألا نأل كلذو ؛ عابطضا نييلع سيلو « ةورملاو افصلا نيب الو

 ."”فشكلل ضرعت عابطضالاو لمرلاو « رتسلا

 © "'ةيورتلا موي جحلاب لالهإلا 0
 لهأو جاحلا مرحأ ؛ ةجحلا يذ نم نماثلا مويلا وهو « ةيورتلا موي ناك اذإ

 سبلو بيطتلاو لاستغالا نم تاقيملا نم مارحإلا دنع لعف ا لعفيف « جحلاب
 . ةبقعلا ةرمج يمر بقع الإ اهعطقي الو . ةيبلتلاو رازإلا

  ةكم نم نومرحي ةكم لهأ ىتح « هيف لزان وه يذلا عضوملا نم مرحيو

 يف توصلا عفرب ليربج ينرمأ » : ُهّيَع لاق دقف , لالهإلا يف هتوص عفريو
 . ةيبلتلا يف هتوص عفريو . « جحلا راعش نم هنإف « لالهإلا

 رخآلاو « حيحصلا وهو روهمجلا عطق هب لوق : يوونلا لاق ؟ نالوق ةيعفاشلا دنع (1)
 يعسلا عضوم يف يعسلا اهل بحتسا ؛ىعسملا ولخ لاح ليللا يف تعس نإ اهنأ

 . ليعامسإ مأب ايسأت ينابلألا خيشلا ريخألل رصتناو « لجرلاك
 كلت نأل ؛ءاملا نم نوورتيو مهلبإ اهيف نووري اوناك مهنأل ؛كلذب يمس : ةيورّتلا موي )١(

 اونغتساو ءادج ترثك دقف نآلا امأو . نويع الو رابا اهيف كاذ ذإ نكت مل نكامألا

 1 . ءاملا لمح نع

 . 0917 - ه917/  حتفلا يف رجح نبا لاق ام ةذاش لاوقأ كلذ ريغ هيف تيورو



 565 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 . اخارص اهب نوخرصي هتجح يف ُهتْإَع يبنلا باحصأ ناك دقف

 ىتح اوغلبي مل اومرحأ اذإ ِهيَع هللا لوسر باحصأ ناك : مزاح وبأ لاقو

 ٠ ."'ههتاوصأ حبت

 ُهَمَقْدَي ٌبذعلا ٌُديشنلاو هٌعومج ثقلطناو ٌبكرلا ٌجَّض ! كيبل كيبل

 ُهُعْجَرُت ىوشن اَهِبْحَر يف ٌُديبلاو. ةبعخاص ضرألا جاجف يف هؤادصأ
 ةَعرتم ضاف ىتح سفنلا يف شاج ام ولو ْنِمو ٍدجو ْنِم حئاوجلا ينو
 ُهْعَوْضَأو ةاكذأ ٍضوّرلا يف ٌرهزلااه 2ةكحاض ءادثألا ةقرام حبصلا ام

 هٌعمسي نوكلاو ٌمِرُحُم اهب ودشت 2 ةيبلت ٍدادرت نم لمجأو ىقنأ

 . ىلع ادر .. كل كيرشال : ةيبلتلا ةغيص يف َْع يبنلا لخدأ : يولهدلا لاق

 هرسف ةيبلتلاو مارحإلاب توصلا عفر امأو « مهءاكرش نومظعي اوناك ثيح ةيلهاجلا لهأ

 بحتسي هنإف بابلا اذه نم ناك ام لكو « هللا ركذب هيونت هيفو « هللا رئاعش نم هنأ

 رادلا ريصت ثيحبو « هيبنلاو لماخلا سوؤر ىلع نوكي ثيحب هلعجو .""'هب رهجلا

 مالسإ راد

 © تافرع ىلإ ريسلاو اهب تيبملاو ىنمب ةالصلا 0

 رئاس يلصي ىتح اهيف تيبيو « رهظلا ابيف لصيف ىنم ىلإ جاحلا قلطني
 . عمج نود اًرصق سمخلا تاولصلا

 كلذ لك «ربكي وأ يبلي وهو « ةفرع ىلإ قلطنا ةفرع سمش تعلط اذإف

 كيو ؛ يلع ركذي الف يللا بلي « هتجح يف هعم مهو يع ينلا باحصأ لع

 ." "هيلع ركني الف ربكملا

 )١( ص ةرمعلاو جحلا كسانم : يف ينابلألا هلاق ءديج دنسب روصنم نب ديعس هاور ١7 .

 . توصلا عفرب هع يبنلل ليربج نم رمأ اذه (9)
 . ناخيشلا هجرخأ ()



 ةرمعلاو جحلا لئاضف لح

 ناعذإلاو تابخإلاو ريبك ١ تلاو ديحوتلا اهتاوبر ىدص ىّئِمو

 . ريبكتلاو ةيبلتلا هٌولم. ريسم نم هل ايو « تيبم نم .هل ايف

 : يناعنصلا لوقي

 ىنم نم بصحن راطقأب انتبو

 يذلا لبجلا ىلإ انرس انموي يفو
 هضرأب نوكن نأ الإ جح الف

 انهإ نيدصاق انردتبا هيلإ

 انفوقو نيدصاق هيلإ انرسو

 ةلالج فوقولل هيملع ىلع

 ةمخزب هيلإ انزج امبنيبو

 انجيجع ىلاعت هانيأر الو

 انيونذب ةركب انلرن هيفو

 .ةانتب بصحللاب ليل بيط ايف
 هاندجو دق امل هانتج دعبلا نم

 هانيور حيحصلا يف اذهو افوقو
 هانكلس جحل انك ام هالولف
 هانيتأ تاهجلا لك نمو هيلع

 هاجرأ سرحتو ىمحت اتلاز الف

 هانعجر ماحزرلا تيل اهبيط ايف

 هانألم انم ليلهتلابو يبلن

 هانلمح يصاعملا لقث نم ناك امو

 قاوسأ نم اميظع اقوس تناك اهنأ ىنم لوزن يف رسلا » : يولهدلا لاق
 اماوقأ عمجي جحلا نأل هيلع اوحلطصا امنإو « زاجملا يذو ةنجماو ظاكع لثم ةيلهاجلا

 اهمسوم نوكي نأ نم اهب قفرأ الو ةراجتلل نسحأ الو « ةدعابتم راطقأ نم ةريثك

 حلطصي مل ولف « ةدنجملا دونجلا كلت نع قيضت ةكم نألو ؛ عاتجالا اذه دنع

 نإو « اوجرحل ىنم ءاضف يف لوزنلا ىلع مههبنو مهلماخو مهيدابو مهزجاح

 ىضتقا اهوزتب ةداعلا ترج اًملو , مهسفنأ يف اودجول لوزتلاب مهضعب صقخا
 « ءابآلا رثام ركذو رثاكتلاو رحافتلا يف يح لك دبتجي نأ مهتّيمحو برعلا نديد

 ركذلا هب دعبيو « ينادألاو يصاقألا كلذ ىريل « مهئاوعأ ةرثكو « مهدّلَج ةءارإو
 نيملسملا ةكوش هب رهظت هلثم عاتجا ىلإ ةجاح مالسإلل ناكو . راطقألا يف

 بدنو « هيلع ثحو ِهُقوَع يبنلا هاقبأف ءهتيص دعييو « هللا نيد رهظيل مهتدعو
 . « هللا ركذب هلدبأو « ءابآلا ركذو رخافتلا خسنو « هيلإ



 ١/١ ةرمعلاو جملا لئاضف

 اهب لظيو « اهنم سيلو « تافرع نم بيرق ناكم وهو «' "ةرمغ يف لزني
 ليبق يهو «"'اهيف لزنو ةنَرُغ ىلإ لحر سمشلا تلاز اذإف لاوزلا لبق ام ىلإ

 . ماقملا بسانت ةبطخ سانلا مامإلا بطخي ايفو « ةفرع

 امه نذؤيو « رهظلا تقو يف اعمجو ارصق رصعلاو رهظلا سانلاب يلصي مث

 . اثيش امهنيب يلصي الو « نيتماقإو ادحاو اناذأ

 عم وأ ء هدحو كلذك امهلصيلف « مامإلا عم امهتالص هل رسيتي مل نمو

 . هلاثمأ نم هلوح نم

 رسيت نإ « ةمحرلا لبج لفسأ تارخصلا دنع فقيف ةفرع ىلإ قلطني مث

 . فقوم اهلك ةفرعف الإو « كلذ هل

 ىلإ امهزواج اذإف , ماحزلا ةدشل هقيقحت مويلا رذعتي دق هدعب يذلاو لوزنلا اذه (؟ « )١
 . هللا ءاش نإ جرح الف ةفرع

 ىنمب ماقملا نم هع هللا لوسر ةنس هتنمضت ام امأو 9 : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 رعشملا نيب يتلا ةنرعب ماقملا مث ء ةفرع موي لبق يتلا ةليللا اهب تيبملاو « ةيورتلا موي

 قيرطلا ءانثأ يف نيتالصلاو ةبطخلاو « ةفرع ىلإ اهنم باهذلاو « لاوزلا ىلإ ةفرعو مارحلا

 « هزيمي ال نيفنصملا نم ريثك ناك نإو , ءاهقفلا نيب هيلع عمجملاك اذهف « ةنَرُع نطبب

 شماه يف ينابلألا لوق ىهتنا . ها « ةثدحملا تاداعلا ةبلغل هفرعي ال سانلا رثكأو

 . 59 ص كسانملا





 ُناَّنَه اهنيب عمدو ىشفل ةمحرو حض تاحاس تافرع





 ٠. ١ ْ | ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ال ةفرع يف فوقولا ل

 لع عقرو « هرمأ هلل مَّطع دق موي اذهف ؛ ةفرعب فوقولاو ةفرع موي أم امأ

 1 . هردق مايألا

 00 هللا مسقأ دقف ٠

 . مظعب الإ مسقي ال ميظعلاو
 ' : 4 الاب عفشلاو زف : لاعن ل لاق

 . جورب ةروس يف قأ يذلا ٠ دوهشملا مويلا ١ وهو

 دوعوملا مويلا ٠ : هع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 - : لاق - ةعمجلا موي دهاشلاو «.ةفرع موي دوهشملا مويلاو « ةمايقلا موي

 نمؤم دبع .اهقفاوي ال ةعاس :هيف « هنم لضفأ موي ىلع تبرغ الو سمشلا تعلط

 ."7© هنم هللا هذاعأ الإ ءيش نم ذيعتسي الو . هل هللا باجتسا الإ ريخب هللا وعدي

 : مسوملا لهأل ديع ةفرع ه

 مكنيد مكل تلمكأ مويلا ط : هيف لزنأ لجو زع هلل نأ هلئاضف نمو

 . 65 : ةدئالل] 4 انيد مالسإلا مكل تيضرو يتمعن مكيلع تمهتأو

 تلزن ول ةيأ نوعرقت ا رمعل دوبل تلاق ”باهش نب قراط نع

 ١ مقر يذمرتلا حيحصو 5565 .

  (2رابخألا بك وهو .6 دوبيلا نم الجر نأ » ناميإلا باتك يف يراخبلل ةياور يف .
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 نيأو « تلزثأ نيأو تلزنأ ثيح ملعأل يف ينإ : رمع لاقف . اديع اهانذختال انيف

 ."ةعمج موي ةفرعب هللاو انإو « ةفرع موي : تلزنأ نيح هع هللا لوسر

 لقث دقو . ديع موي ةفرع موي ةيمست نأ ىلع صيصنتلا » : رجح نبا لاق
 لك نأ : ىنعملاف « كلذ ّرقأو دئاعلا رورسلا وه ديعلا نأ يرشخمزلا نع ينامركلا

 حارفأو . رورسلاو حرفلا مسوم ديعلاو . ها« « اديع ىمسي هميظعت عرش موي

 باوث اوزاحو « هتعاط لاجإب اوزاف اذإ مهالومب وه امإ ايندلا يف مهرورسو نينمؤملا

 كلذبف هتمحربو هللا لضفب لق ط هترفغمو اهيلع محل هدعوب مهقوثوب محلامعأ

 . « نوعمجي امث ريخ وه اوحرفيلف

 :ىنعملا اذه يف نونمس دشنأو .هالومب حرفي لقاعلاو .هاوهر هوهلب حرفي لفاغلاف

 حرفيو وهلي قلخلا ركذب ناكو مكبح لبق ايلاخ يداؤف ناكو

 حريب كلئانف نع هارأ تسلف هباجأ كاوه يبلق اعد املف

 حرفأ كريغب ايندلا يف تنك نإو ابذاك تنك نإ كنم دعبب ٌتيِمَر

 حلمي ينيعل ينيع نع َتْيْغ اذإ اهرسأب دالبلا يف ءيش ناك نإو
 ٌحلصي كريغل يبلق ىرأ تسلف ل صنال تكش نإو ينلصاو تكش نإف

 فوقولاو ةفرع مويب جحلا لمكي امنإف « فقوملا لهأل ديع موي ةفرع مويف

 . « ةفرع جحلا» : ع هلا لوسر لق اك مظعألا جلا نكر هنإف « رع

 موي ةفرعب فوقولا ةيزم ىلع ”ثيدحلا اذهب لدتساو رجح نبا لاق

 نأو « لضفألا ع هلوسرل راتخي نإ ىلاعت هللا نأل ؛ ؛ ألا نم هوغ لع ةعجل

 « عوبسألا م ايأ لضفأ ةعمجلا مويو « ةنكمألاك ةنمزألا فرشب فرشت 7 لامعألا

 : لاق نم لوق ىلع اميس الو « ءاعدلا اهيف باجتسملا ةعاسلا ةعمجلا موي يف نألو

 هيف تعلط موي ريخ 9 : اعوفرم هعماج يف نيزر هركذ ام امأو « رصعلا دعب اهنإ

 )١( ملسمو يراخبلا .

  (2)قباسلا رمع ثيدح .



 فن ظ 00 ةرمعلاو جملا لئاضف

 « اهريغ يف ةجح نيعبس نم لضفأ وهو « ةعمجلا موي قفاو ةفرع موي سمشلا

 . ها ''هلاح فرعأ ال ثيدح وهف

 : « تسلأ 8 موي قاثيم ذخأ هيفو ه

 همظعأ امو موي نم همظعأ امف « هديحوتب مذآ ةيرذ ىلع قاثيملا هللا ذحخأ هيفو

 | . قاثيم نم

 موي نامعنب مدآ رهظ نم قائيملا ذأ هللا نإ ٠ : هَ هللا لوسر لاق

 مهملك مث « ٌرَذلاك هيدي نيب مهرثتف اهأرذ ةيرذ لك هبلص نم جرخأو « ةفرع

 .""4 ىلب اولاق مكبرب تسلأ » : لاق البق

 : نارفغلاب معيو هتكئالم هيف جاحلاب يهابي ىلاعت هللا نأ هلئاضف نمو ه

 لوقيف « ءامسلا لهأ تافرع لهأب يهاي هللا نإ ٠ : كَم هللا لوسر لاق

 ."”( اربع انعش ينوعاج ءالؤه يدابع ىلإ اورظنا : مه

 : لوقي « ةفرع لهأب ةفرع ةيشع هتكئالم يهابي ىملاعت هللا نإ » : ِهَيكَع لاق

 ."6 اريغ اثعش ينوتأ يدابع ىلإ اورظنا

 . 0 يرابلا حتف (1)

 «كردتسملا يف مكاحلاو «يناسنلاو «سابع نبا نع هدنسم يف دمحأ هاور : حيحص (0)

 مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو « مصاع ينأ نباو ىءامسألا يف . يقهيبلاو

 ْ . ١5177 ةحيحصلاو (17

 «هححصو كردتسملا يف مماحلاو ء هححصو هجيحص يف نابح نبا هاور : حيحص (5)

 «ةريره يأ نع ةةيلحلا يف ميعن وبأو «ةميزخ نباو ءهدنسم يف دمحأو «هتنس يف يقييبلاو

 . ١857 مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو

 . يطويسلا هححصو ءورمع نبا نع ريبكلا يف يناربطلاو ؛هدنسم يف ذمحأ هاور : حيحص (5)

 . 1١8584 مقر عماجلا حيحص يف ينابلألاو
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 : (37ا0/- ١ا/5/ ؟) : ع ريدقلا ضيف ] يف يوانملا لاق

 يهابي ال هنأل ؛ ريفكتلا مومعو نارفغلا يضنةي اذو : حاطملا يف لاق» ظ

 الإ نورهطم مهو ةكئالملا ىهابُت ال ذإ « بن» لك نم رهطت دقو الإ جاحلاب

 الو تاعبتلاو رئابكلا ىتح , قلخلا قحو قحلا قح رفكي جحلا نأ جتتيف « رهّطمب

 ىلع ىتح ةفرع ةيلضفأ هيفو « هريغل ةقيقحلاب قح الو « هلضف يف هللا ىلع رجح

 هيلع ميهاربإل تعُن هنأل ؛ ةفرع فقوملا يمس م افنإو ٠ رثكألا هيلع ام وهو « رحنلا

 : لاق هار املف رعاشملا يف رودي ناك ليربج نأل وأ « هفرع هرصبأ املف مالسلا

 موي نم ام ٠ : ِهّتيََع هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع
  ونديل هنإو « ةفرع موي نم « رانلا نم ةمأ وأ « اًدبع هيف هللا قتعي نأ نم رثكأ

 نأ « حابر نب لالب نع ."" ؟ ءالؤه دارأ اذام : لوقيف ةكئالملا مهب يهايي مث

 - سانلا تيصْنأ وأ - سانلا تكْمأ لالب اي : عمج ةادغ هل لاق يع يبنلا

 ىطعأو « مكنسحمل مككيسم بهوف « اذه مكعمج يف مكيلع لّوطت هللا نإ : لاق مث

 . "74 هللا مساب اوعفدا « لأس ام مكنسحم

 : ةفرع موي ءاعد ءاعدلا لضفأو ه

 هلإ ال ةفرع ةيشع نويبنلاو انأ تلق ام لضفأ » : ِهَيَع هللا لوسر لاق

 (" ريدق ءينش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل ء هل كيرش ال هدحو هللا الإ

 تلق ام لضفأو « ةفرع موي ءاعد ءاعدلا لضفأ ٠ : يع هللا لوسر لاق

 .©# هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال يلبق نم نويبنلاو انأ

 . ةجام نباو ياسنلاو ملسم هاور (1)
 حيحصو 21774 مقر ةحيحصلا يف ينابلألا هححصو ءلالب نع ةجام نبا هجرخأ (؟)

 . ا مقر عماجلا

 . 16٠05 مقر ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هححصو ءيلع نع يناربطلا هجرخأ (0)

 - هلصو دقو «حيحص لسرم دانسإ اذهو ءزيرك نب ديبع نب ةحلط نع كلام هركذ )0



 ١,78 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 . ءاعدلا موي يف ءاعدلا لضفو ءاعدلا هّقف ٍدبعل ىبوطف

 ةمحر نوجري فيرعتلا ىلإ اوحارو
 8 ا

 يذلا مظعألا فقوملا كاذ هللف

 هلالج لج رابجلا هب ونديو

 ةبحم ينوتأ دق يدابع لوقي

 مهبونذ ترفغ ينأ مدهشأف
 يذلا فقوملا اذ لهأ اي مارشبف

 هقتع لمك هيف قيتع نم مكف

 ىرولا يف ظيغأ ناطيشلا يؤر امو
 هظاغف هأر دق رمأل كاذو

 تنأ ةمحر نم هانيع تنياع امو

 هنأ نَظ اذإ ىتح ىنب ام ىنب

 هساسأ نم هل اناينب هللا قأ

 يبتنيو ءانبلا ولعي ام ردق مو

 مركيو دوجي نمم ةرفغمو

 مظعأ كاذ لب ضرعلا موي فقومك

 محرأو دوجأ رب مهب يفإو
 معتنأو هولمأ ام مهتيسطعأو

 محريو بونذلا هللا رفغي هب

 محرأ كبرو يعستسي رخآو

 مطليو اظيغ برتلا وثحي لبقأف

 مسقت شرعلا يذ دنع نم ةرفغمو

 مكحم وهف هناينب نم نكت

 مدهي شرعلا وذو هينبي ناك اذإ

 . يبليو وعدي هيدي اعفار « ةلبقلا البقتسم فقي نأ مويلا اذه بادآ نم

 امنإ ٠ انايحأ ةيبلتلا يف داز نإو . ةفرع موي ءاعدلا ريخ هنإف ليلهتلا نم هيف رثكيو

 . زاج ؛ ةرخآلا ريخ ريخلا

 كل ةمعنلاو دمحلا نإ « كيبل كل كيرش ال كيبل « كيبل مهللا كيبل »

 . « كل كيرش ال « كلملاو

 اهيلع ةدايزلا تناك نإو « لضفأ هلع هتيبلت مازتلاو « قحلا هلإ كيبلو

 عماجلا حيحص يف ينابلألا هنسحو ءاعوفرم ةريره ينأ نع بعشلا يف يقييبلاو يدع نبا -

 . )هد. مقر ةحيحصلاو تلد مقر



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ام

 كيبل ٠ : مهوق هتيبلت ىلع نوديزي اوناك نيذلا سانلا هَ يبنلا رارقإل ةزئاج
 ٠ . « لضاوفلا اذ كيبل « جراعملا اذ

 كيلإ ءابغرلاو « كيديب ريخلاو , كيدعسو كيبل ٠ اهيف ديزي رمع نبا ناكو ٠

 ."6 لمعلاو

 . مويلا اذه موصي الأ ةفرع يف فقاولل ةنسلاو

 هلعجي نأ ىلاعت هللا نم ايجار « ءاش امب ايعاد اييلم اًركاذ اذكه لازي الو

 . ةكئالملا مهب يهابي نيذلا هئاقتع نم

 عم ثدحتلاب مجتسي نأ دارأو للم هل لصح نإف : نيميثع نبا لوقي

 اميف اصوصخ ةديفملا بتكلا نم هل رسيت ام ةءارق وأ ةعفانلا ثيداحألاب هباحصأ
 . انسح كلذ ناك مويلا كلذ يف ءاجرلا بناج يوقيل هتابه ليزجو هللا مركب قلعتي

 ظيغأ الو رقحأ الو رحدأ الو رغصأ هيف وه اموي ناطيشلا يؤر ام : يخأ |

 بونذلا نع هللا زواجتو ةمحرلا لزنت نم ىري امل الإ كاذ امو « ةفرع موي هنم

 | . ردب موي ور ام الإ ماظعلا

 ىري وهو « روبثلاو ليولاب وعديو هسأر ىلع بارتلا وثحي نأ هب قيقحو

 « ديحوتلا ةداهش نم نورثكي نيذلا نيدحوملا هدابع ىلع لزنتت روفغلا ةمحر
 . هساسأو « مويلا كلذ يف ىلاعت هللا هلمكأ يذلا « مالسإلا نيد لصأ

 باقرلا قتعو « باقرلا قتع بجوي اهب جهللاو ديحوتلا ةملك قيقحتف

 . حيحصلا يف تبث اك رانلا نم قتعلا بجوي

 كلملا هل , هل كيرش ال هدحو « هللا الإ هلإ ال : لاق نم » : ِهليْيَع لاق
 دلو نم ةبقر قتعأ نمك ناك ء ارشع « ريدق ءيش لك ىلع وهو « دمحلا هلو

 )١( هيلع قفتم . -



 ليحل ش ٠ ةرمعلاو جحلا لئاضف
 ماسلا ااا يي ريما. جيجا لكاس

 دلو نم باقر عبرأ لدع هل تناكو ملسمو يدذمرتلا ظفلو 0 ليعامسإ

 . « ليعامسإ

 نم ٠ : هيَ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يأ نعو

 ."” ةنجلا لخد اصلخم هللا الإ هلإ ال لاق

 ا قع للا لوسر لانو

0 

 ء هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : لاق نم » : هُم هللا لوسر لاقو

موي يف ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل
 رشع لدع هل تناك ةرم ةئام 

س ةئام هنع تيحمو ةنسح ةئام هل تبتكو « باقر
 نم ازرح هل تناكو « ةئي

 لمع دحأ الإ هب ءاج امم لضفأب دحأ تأي ملو , يسمي  ىتح كلذ هموي ناطيشلا

0 

 0 ةفرعب نيحلاصلا لاوحأ 0

 . مهتمئأو انفلس دايع نم ةداسلا فقاوم يخأ .. كيلإو

 « ةدلقم ةندب ةئام هعمو ةفرعب فقي - هنع هللا يضر مازح نب مكح ناك

 كدبع اذه انبر : نولوقي « ءاعدلاو ءاكبلاب سانلا جضيف هقيقر قتعيف ةبقر ةئامو

 . بويأ يأ نع يفاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور 200(

 نع ةيلحلا يف مبعن وبأو .هحيحص يف نابت ع نباو هدنسم يف دمحأو رازبلا هجرخأ : :حيحص (1؟)

 8 مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو . .سنأ نع ةيلحلا يف معن وبأو «رباج

 نع كردتسملا يف مكاحلاو  نابح نباو « يتاستلاو . هدنسم يف دمحأ هاور : حيحص ()
 . 573١1 مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو رازنلا

 .ةريره ينأ نع ةجام نباو ءيذمرتلاو ءملسمو «يراخبلاو «هدنسم يف دمحأ هاور :حيحص (4)
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 . اذه وحن ديشرلا عم ةرم سانلل ىرجو . انقتعأف كديبع نحنو ةديبع قتعأ دق

 . عونتت ةفرعب فقوملا يف نيحلاصلا لاوحأ تناك

 : امهدحأ لاقف ةفرعب ينزملا ركبو ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم فقو

 هلهأل هاجرأو فقوم نم هفرشأ ام :رخآلا لاقو «يلجأ نم فقوملا لهأ درت ال مهللا

 . مهتريس نسح عم مهفوخو مهر عم مهبدألايو نيححاصلا عضاوتلاب .مهيف ينأ الول

 « ةقرتحما ىلكتلا ءاكب يكيي وهو « نوعدي .سانلاو ةفرعب ليضفلا فقو
 ىلإ هسأر عفر برغت نأ سمشلا تداك املف « ءاعدلا نيبو هيب ءاكبلا لاح دق

 . توفع نإو كنم هاتعوساو : لاقو ءامسلا

 زاجحلا خيش ةنييع نبا ناك يذلا بولقلا بيبط وهو ءاذه لوقي يبحلا ليضفلا
 .نيحلاصلا نيب هركذ هللا عفر مل فرعتل ليضفلا عضاوت ىلإ رظناو .هدي لبقي

 فقوملا دهش هنأ نظت تنك نإ : مسوملاب برح نب بيعشل ليضفلا لاق
 . تننظ ام سعيف كنمو ينم رش دحأ

 يبعتو يجح لبقت مل تنك نإ مهللا : لاقف ةفرعب نيفراعلا ضعب اعد

 . ينم لوبقلا ككرت ىلع ةبيصملا رجأ ينمرحت الف يبصنو

 . نيكاسملا ةجاح يف تعنص ام يرعش تيلف فارصنالا اند دقف

 انايع مكنم شيعلاو توملا ىرأ اجرلاو مكفوخ نم يفإو
 انامآلا انامألا يداني ماتأ فئاخ بئات ىلع اوّتمف

 . ُهَنمأ هئمأ ميركلا كلملا نم ريسألا بلط اذإ

 لوطت َنْدِدُع اذإ يبونذو 2 ليقث يرزو نامألا نامألا

 ليبس صالخلا ىلإ يل ىرتف يبونذ يستئوأو يسقبوأ



 ل ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ؟وعدت ال مل :هل ليقف ءاعدلا نم ءايحلا هعنمف ةفرعب نيفئاخلا ضعب فقو

 .اتيم عقوو هيدي طسبف «بونذلا نع وفعلا موي اذه :هل ليقف «ةشحو مث :لاقف

 ٍنابلاب اهل ادهع تركذتساف بنامعن ىلإ يداحلا اهيأ زج

 ينافلا نامزلا ىلإ اقوشت ِنافجألا نم حورلا تلاسف

 : هريغ لاقو

 لابلبلا اذكه مهيف نج دق اولاق ىتح مارغلا نم ّجَل دق

 لاجآلا صخرت كبح لثم يف لاسلس هتيضر اذإ توملا

 « نذبلاب كيلإ نوبرقتي سانلا « يفلإ : لاقو تافرعب نيفئاخا ضعب فقو

 يمدو يتجهم يدهأو يحاضألا يدبت 2ينكس ىلإ جح يلو جح سانلل

 . حاورألا هل نودهي امنإو « ايادهلا ءامد ةقارإب مهبوبحم نوبحملأا ىضري ام

 بئابحلا برق ريغ يدنع ديعلا امو بئابحلا سنأ دايعألا مسوم ىرأ

 يبلاقف اّلإو يبلق اولبق نإف ىوحلا ينابرقف اندب اوبرق اذإ
 بئارتلاو اشحلا نيب اب ْنكلو مهقوقح يضقأ ماعنألا مدب امو

 هاقوشاو : لوقيو قلقلاو قوشلا هيلع بلغ دق صاوخلا ةديبع وبأ ناكو

 دق « بر اي : لوقيو هتيحلب ذخأي ربك ام دعب ناكو . هارأ الو يناري نم ىلإ

 |: لوقي وهو هلولا هب علو دقو ةفرعب يرو ينقتعاف تربك

 رشعلا نم ارشع الو ريشعلا الو هتمعن راشعم نم رشعلا غلبن مل

 ردقلا ذقان كيلم نم هناحبس هكردت راصبألا الف عيفرلا وه

 رحسلاو ءاملظلا يفو يليل فوج يف هب تولخ ذإ يسنأ وه ْنَم ناحبس

 يرحذ اي هوجرأ نمو , كاوس يل نم يلمأاي بحلا تنأو بيبحلا تنأ
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 . ءاجرلا لايذأب قلعتي فقوملا يف ناك نم نيفراعلا نمو

 ىلع ثاج وهو ةفرع ةيشع يروثلا نايفس ىلإ تكج : كرابملا نبا لاق

 . ؟ الاح عمجلا اذه أوسأ ْنَم : هل تلقف « نالمبت هانيعو هيتبكر

 . مه رفغي ال هللا نأ نظي يذلا : لاق

 : لاقف ةفرع ةيشع مهئاكبو سانلا حيبست ىلإ رظن هنأ ليضفلا نع يورو
 ناكأ « مهرد سدس : ينعي ؛ اقناد هولأسف لجر ىلإ اوراص ءالؤه نأ ول متيأرأ

 . قنادب م لجر ةباجإ نم نوهأ هللا دنع ةرفغملل هللاو : لاق . ال اولاق ؟ مهدري

 رفغيو وفعي هللا نأ ملعأو 2هوفع بلطأ هللا وعدأل ينإو
 رغصت هللا ةمحر يف تمظع نإو 2 اهنإف بونذلا سانلا مظعأ نعل

 « قداصلا رفعج تبحص : لاق ىلاعت هللا همحر سنأ نب كلام نع ركذ

 يع هللا لوسر نب اي كل ام :تلقف ؛هصئارف تدعتراو ههجو ربغت يبني نأ دارأ املف
 . باوجلا ريغ عمسأ نأ فاخأ : لاق ؟ كفقوي امف :تلق .يّبلُأ نأ تدرأ :لاقف

 نالم عمللاب هنإ هبنأب يداولا لزناو

 ناطوأو زاطوأ مث يلف قيقعلا فرطلاب مراو

 ناوشن دوققفمل  عجري 20ىسع قوشملا بلقلا دشنأو

 نامعن فرطلل ادبام  اذإ تعطتسا ام ينع كباو
 ناكس هيف يببلق نال اكسف مالسلا ينع هرقاو

 ناركس قاوشألاب انأ ىوج لوزعاي ينُئدِرَت ال

 ةقرتحم بولقب هللا ىلإ نورأجي موق راوبج ةفرعب فوقولا هللا هقزر نمل ائينهف
 قوشلا هبهلأ بحمو « هقلقأو فوخلا هجعزأ فئاخ نم مهيف مكف « ةقبتسم عومدو 1

 2 هقدصو ةبوتلا يف هلل حصن بئاتو « هقدصو هللا دعوب نظلا نسحأ جارو « هقرحأو

 « هقتعأو هللا هذقنأ رانلل بجوتسم نم كلانه مكف  هقرطو هللا باب ىلإ اجل براهو

 مهعمج يهابيو ءامحرلا محرأ مهيلع علطي ذئنيحو « هقلطأو هّكف رازوألل ريسأ ْنِمَو
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 3 نامرحلا مهوصو دنع انعطق دقل !؟ ءالؤه دارأ ام : لوقي مث ونديو « ءامسلا لهأ

 '""نمحرلا مهّوس ةيابن مهاطعأو
 تاوعدلا اولسرأو فكألا اوعفر

 ْتَقناع ِكئالمللا ةحنجأ نأَكو
 ةنيكس عولضلا نيب تلزنتف .

 ةبوبشم مهسافنا تدعاصتو

 يغتبت يفإ اي كفويض يذه
 مهليحرو مهلَح يف مهب تصغ
 ىرولا ايند مهروهظ ءارو اوكرت
 اًعشحُم . كدوج باوبأ ىلإ اودفو

 ٍةعارض لك شرعلا هلإ لبقاف

 تافرع يف ملل اودرجتو
 تامّسَقلا يف ٌرونلا ضيفي اًرْيُغ

 تاعاطلاو ربلاب مهخاورأ

 تاريعلا فككاوب ليسي اًدجو
 تاكربلا عباس وجرتو اًوفع

 تاولفلا ٌمساوو داهولا ٌبحر

 تابخإ يفو قوش يف وأو
 تامحرلا طبهم يف اومحازتو
 تالزلا رفكو بونذلا محعاو

 0 تافرع نم ةضافإلا 0

 « ةفرع موي هبلطأ تبهذف « يل اًريعب تللضأ ١ : لاق معطم نب ريبج نع٠

 « انهاه هنأش امف « سمُحلا نم هللاو اذه : تلقف « ةفرعب افقاو هَ يبنلا تيأرف

 . يراخبلا هاور

 .«ميهاربإ ثرإ نم ثرإ ىلع مكنإف كر عاشم ىلع اونوكو : هع هللا لوسر لاق

 سمحلاو - سمخلا الإ ةارع ةيلهاجلا يف نوفوطي سانلا اوناك : ةورع لاقو

 لجرلا لج رلا يطعيف ٠ سانلا ىلع نوبستحي سمحلا تناكو - تدلو امو شيرق

 سمخلا هطعي مل نمف « اهبيف فوطت بايثلا ةأرملا ةأرملا ىطعتو « اهيف فوطي بايثلا

 ٌسمحلا ضيفيو تافرع نم « سانلا ةعامج ضيفي ناكو  انايرع تيبلاب فاط

 )١( فراعملا فئاطلو «ةرصبتلاو ءشهدملا نم فرصتب .
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 يف تلزن ةيآلا هذه نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يلأ ينربخأو : لاق . عمج نم

 عمج نم نوضيفي اوناك : لاق * سانلا ضافأ ثيح نم اوضيفأ مث  سمحلا

 . يراخبلا هاور . تافرع ىلإ اوعفدف

 ناكو « سمحلا ىمست شيرق تناكو « هنيد ىلع ديدشلا وه : سمحألا

 سانلا فختسا مكمرح ريغ ممظع نإ مكنإ : مه لاقف مهاوبتسا دق ناطيشلا

 هللا لهأ نحن نولوقيو « هنوزواجتي الو « مرحلا نم نوجرخي ال اوناكف مكمرحب
 ةفرعب فقوملا اوكرت مهو . ةفرعب فقي سانلا رئاس ناكو « مرحلا نم جرخن ال

 . ةفلدزملا نم نوعفديو

 اهذخأم ذخأي ناك نمو شيرق سمحلا : دهاجم لاق : يبرحلا مهاربإ لاق

 ةعصعص ينبو رماع ينبو ناوزغو فيقثو ةعازخو جرزخلاو سوألاك « لئابقلا نم
 اوددش امل كلذب اومسو « ديدشلا برعلا مالك يف سمحألاو , ركب الإ ةنانك ينبو

 اربو نوبرضي الو امحل نولكأي ال ةرمع وأ جمب اولهأ اذإ اوناكو . مهسفنأ ىلع

 .. مهيلع تناك يتلا مهبايث اوعضو ةكم اومدق اذإو ءاًّرعش الو

 « هدنع هللا اوركذاف مارحلا رعشملا ىلإ تافرع نم متضفأ اذإ : ةيآلا ىنعمو

 : ريدقتلاف وأ « سمحلا ريغ سانلا هيف ضيفي يذلا ناكملا نم مكتضافإ نكتلو

 ثيح نم ال « سانلا ضافأ ثيح نم مكتضافإ نكتل مث , اوركذا مضفأ اذإف

 . نوضيفي سمخحلا ناك

 ةعازخ شيرق تدلو نمم ناكو : رمعم داز « تدلو امو شيرق سمحلا

 « مهريغو ناوزغ مهنم نأ دهاجم رثأ يف مدقتو ٠ ةعصعص نب رماع ونبو ةنانك ونبو

 تناك : لاق ىنثملا نب رمعم ةديبع يلأ نع [ هييرغ ] يف يبرحلا مهاربإ ركذو
 يف لخدف « مهنيد ىلع اهدلو نأ هيلع اوطرتشا بيرغلا مهيلإ بطخ اذإ شيرق

 : ينعي ؛ ةعصعص نب رماع ونبو ةعازخو ثيلو فيقث شيرق ريغ نم سمحلا

 « ةيشيرق هتاهمأ نم هل تناك نم لئابقلا هذبب دارملا نأ اذهب فرعو « مهريغو
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 ا : ةلئاف ه

 « ءودهلاو ةنيكسلا هيلعو ةفلدزملا ىلإ تافرع نم ضافأ سمشلا تبرغ اذإ

 . هترايس وأ هتباد وأ هسفنب سانلا محازي ال

 ليخلا فاجيإب سيل ربلا نإف « ةنيكسلاب مكيلع « سانلا اهيأ » : هع لاق
 ."'6 لبإلاو

 سيل ربلا ناف « راقولاو ةنيكسلاب :مكيلع « سانلا اهيأ ايو : هلع لاقو

 . ريسلا ةعرس ىلع اهلمح وه : اهعاضيإو .« لبإلا عاضيإ يف

 نكلو « هسرفو هريعب قبس نم قباسلا سيل : زيزعلا دبع نب رمع لاقو
 الثل ؛ مهيلع ءاقبإ عارسالا نع مهاب امنإ : بلهملا لاق . هل رفغ نم قباسلا

 0 . ةفاسملا دعب عم مهسفنأب اوفحجي

 « ارصق ءاشعلا ىلصو ماقأ مث « اثالث برغملا ىلصو ماقأو نذأ اهلصو اذإف

 . امهنيب عمجو

 . كلذ هرضي مل ةجاحل امهنيب لصف نإو

 . رجفلا ىتح ماني مث . ايش ءاشعلا دعب الو امهنيب يلصي الو

 , ءاسنلاو ةفعضلا الإ جاجحلا عيمجل ةفلدزملا يف رجفلا ةالص نم دب الو

 . سانلا ةمطح ةيشخ ليللا فصن دعب اهنم اوقلطني نأ مهل زوجي هنإف

 «ةلبقلا لبقتسيو ؛هيلع قريف - ةفلدزملا يف لبج وهو - مارحلا رعشملا يتأي مث
 .اًدج رفسي ىتح كلذك لازي الو ءوعديو هدحويو هللهيو هربكيو هللا دمحيف

 . زاج اهيف فقو اثيحف « فقوم اهلك ةفلدزمو

 ' عْمَجِب لص هنع هللا يضر رمع تدهش ٠ : لاق نوميم نب ورمع نع

 ٠ ) )01يرابلا حتف 507/7 - 3504 .
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 علطت ىتح نوضيفي نولازي ال اوناك نيكرشملا نإ : لاقف فقو مث «  حبصلا

 نأ لبق ضافأ مث , مهفلاخ هلْ يبنلا نأو ءريبث قرشأ : نولوقيو « سمشلا

 . يراخبلا هاور « سمشلا علطت

 تعلط اذإ ىتح « ةفلدزملاب نوفقي ةيلهاجلا لهأ ناك : سابع نبا نعو

 عفدف « اوعفد لاجرلا سوؤر ىلع مامعلا اهنأك لابجلا سوؤر ىلع تناكف سمشلا
 لضف اذه يفو « سمشلا علطت نأ لبق ءيش لك رفسأ نيح هع هللا لوسر
 مل نم نأ ىلع عامجإلا يربطلا لقنو . رافسإلا دنع ةفلدزملاب فقوملا ن٠ ءذدلا

 . فوقولا هتاف سمشلا علطت ىتح هيف فقي

 : ةدلئاف ه

 « مهيف ةميدق ةنس ناك هنأ : ةفلدزمب تيبملا يف رسلا » : يولهدلا لاق

 اذه ريغ يف هلثم دهعي مل اعاتجا سانلل نأ نم اوأر امل « اهيلع اوحلطصا مهلعلو

 امإو ءاضعب مهضعب مطحيو اضعب مهضعب محازي نأ ةنظم اذه لثمو « نطوملا

 « قيمع جف لك نم نوتأي بعت يف راهنلا لوط اوناكو :«"”برغملا دعب "”ههحارب

 . اوبعتل هذه لاحلاو ىنم اوتأي نأ اومشجت ولف

 « نوعارتيو نورخافتي ةيلهاجلا لهأ نأل مارحلا رعشملاب فوقولا عرش امن

 ديحوتلاب هيونتلا نوكيو « مهتداع نع اًحباك نوكيل هللا ركذ راثكإ كلذ نم لدبأف

 لهأ ركذ وأ « رثكأ هللا كركذ نوكي له : ليق هنأك ةسفانملاك نطوملا كلذ يف

 . ها « رثكأ مهرخافم ةيلهاجلا

 )١( تافرع نم مهعوجر .
 ؛ بورغلا لبق الإ نوعفدي ال اوناك مهنإف «ةيلهاجلا فيرحتل ادر بورغلا دعب عفد افنإ » )س2(

 لثم يف رمؤي امتإو , طوبضم رمأ بورغلا دعبو ء طوبضم ريغ بورغلا لبق نألو

 يولهدلا لوق . ها ؛ طوبضملا رمألاب مويلا كلذ
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 © مارحلا رعشملا دنع ركذلاو سانلا ضافأ ثيح نم ةضافإلا 0

 مارحلا رعشملا دنع هللا اوركذاف تافرع نم ممضفأ اذإف ا : ىلاعت لاق
 ضافأ ثيح نم اوضيفأ مث . نيلاضلا نمل هلبق نم منك نإو ماده !ك هوركذاو

 . عاق4 - 194 : ةرقبلا] © محر روفغ هللا نإ هللا اورفغتساو سانلا

 هيف ىلجتي مالسإلاو ةيلهاجلا نيب ةنراقم .. مالسإلاو ةيلهاجلا نيب لصف
 . هرونو مالسالا لامج

 ةقيقحلا هذه قمعو ىدم كرادإلا قح كردت تناك لوألا ةملسملا ةعامجلاو

 : اهتايح يف

 روصتلا يف لالض ؛ لالض نم هيف برعلا ناك امب دهع ةبيرق تناك دقل
 « هللا ىلإ ةكئالملا ةوئب ةبسنو « ةكئالملاو نجلاو مانصألا ةدابع هرهظم ؛ داقتعالاب
 ةقفاهتملا ةفيخسلا تادقتعملا هذه رخآ ىلإ « نجلا عم هللا ىلإ رهصلا ةبسنو

 « كولسلاو رئاعشلاو تادابعلا يف ابارطضا اهرودب ءىشنت تناك يتلا ع ةبرطضملا

 اهنيب تاقالع روصت الإ ؛ رربم الب اهموحلا وأ اهروهظ ماعنألا ضعب ميرحت نم
 . اهيف نجلا كارشإو ع ةهآلل مهدالوأ ضعب رذن نمو , ةهلآلا ىتش نيبو

 تاروصتلا نم ماكرلا اذه الإ ؛ ال دنس ال ىتش ةيلهاج تاداع نمو

 . ةبرطضملا ةيداقتعالا

 يتلا ةيقبطلا قراوفلا كلت هلثمت « ةيقالخألاو ةيعاتجالا ةايحلا يف لالضو

 . اهتلازإ ىلإ # سانلا ضافأ ثيح نم اوضيفأ مث 8 ةيلاتلا ةيآلا ريشت

 ةمأ برعلا نم لعجت نكت مل يتلا ةيلبقلا تانحاشملاو بورحلا كلت هلثمتو

 ْ يلودلا ملاعلا. يف باسح اهل بسحي

 « ةيجوزلا تاقالعلاو ةيسنجلا تاقالعلا يف ةيقلخلا ىضوفلا كلت هلثمتو

 1 . ةماع ةفصب ةرسألا تاقالعو
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 نازيم الب عمتجملا يف ءافعضلا دض ءايوقألا اهوازي يتلا ملاظملا كلت هلثمتو

 . عيمجلا هيلإ ءيفي تباث

 م يذلا فلختملا يناسنالا مهعضوو « ةماع ةفصب برحلا ةايح اهلثمتو

 نا هلبق نم مك نإو ماده 3 هوركذاو ثلوعمسي اوناك نيحو

 ىلع بكاوتت كش الو تناك « ايارع تيبلاب فاوطلا نوركذتي اونك # نيلاضلا

 عبطت تناك يتلا ةطباهلا ةيرزلا ةلاضلا مهتايح روص مهرعاشمو مهتركاذو مهلايخ'

 هيلإ مهعفر يذلا ديدجلا مهناكم اوريل مهسفنأ ىلع نوتفلتي مث ؛ هلك مهخيرات

 ةقيقحلا هذه قمع نوكرديف « نيدلا اذهب هيلإ هللا مهاده يذلاو « مالسإلا

 ىلإ سايقلاب ةمئاق لازت ام ةقيقحلا هذهو . لادج الب هلك مهدوجو يف مهتلاصأو

 ريغب مه امو !؟ مالسإلا ريغب مه ْنَم ... ليج لك نمو ةمأ لك نم نيملسملا

 !؟ ةديقعلا هذه

 يشيد اذو يفرقب انأ شيعأ يمالسإب

 يئيد الب يبر الب ا انأ نوكأ اذام انأ

 يلوسييجأ ينويييجأ انأ نوكأ اذام انأ

 يف ةقيقح يمالسإلا جبنملا حبصي نيحو مالسإلا ىلإ نودتبي نيح مهنإ |

 ميظع عيفر رخآ روط ىلإ برطضم لاض ريغص عيضو روط نم نولقتني مهتايح
 دوميقي اقح نيملسم نوحبصي نيح الإ ةلقنلا هذه نوكردي الو .. مقتسم دتهم

 ءايمع ةيلهاج يف هيتتل اهلك ةيرشبلا نإو ... يمالسإلا جبنلا ىلع اهلك مهتايح

 . يدتهملا جبنلا اذه ىلإ دتبت مل ام

 ضرألا اهب جعت يتلا ةيرشبلا ةيلهاجلا يف شيعي نم الإ ةقيقحلا هذه كردي ال

 ةقيقح كرديو « ةايحلل عيفرلا يمالسإلا روصتلاب كلذ دعب ايحي مث « ناكم لك يف
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 . لاحوأو تاعقنتسمو رذاقم نم اهلوح ام لك ىلع ةخعاشلا يمالسإلا جبنملا

 ىلع يمالسإلا جبنلاو يمالسإلا روصتلا ةمق نم ناسنإلا لطي نيحو
 تاروصت كلذ يف امب اهمظنو اهجهانم عيمجو اهتاروصت عيمج يف اهلك ةيرشبلا

 ةمقلا كلت نم ناسنإلا لطي نيح ... اهيركفم ربكأ بهاذمو « اهتفسالف ربكأ
 تنع نمو « ثبع نم هيف يه امب ةيرشبلا هذه لاغشنا نم بجعلا هكردي ةخعاشلا

 يذلا وه اذهف « لقاع هسفنب هعنصي ال بارطضا نمو « ةلاض نمو « ةوقش نمو
 . ىربكلا هتمعنب مهيلع نتمي وهو « نيملسملا هب هللا ركذي

 : عماج رمتؤم جحلا ه

 ةرصأ لك نم نيدرجم هيف نوقالتي يذلا عماجلا نيملسملا رمتؤم وه جحلاو
 لك نم ايارع .. مالسإلا ةمس الإ ةمس لك نم نيدرجتم .. مالسالا ةرصا ىوس

 ةليبق الو « درف نع ادرف زيمي الو .« ةروعلا رتسي طيخم ريغ بوث نم الإ ءيش
 : ةدقعلا اهدحو يه مالسإلا ةدقع نإ ... سنج نع اسنج الو « ةليبق نع
 2 دقو « ةغبصلا اهدحو يه مالسإلا ةغبصو ©« بسنلا هدحو وه مالسالا بسنو

 « برعلا رئاس نع مهقرفت تازايتما مهسفنال نوذختي ةيلهاجلا يف شيرق تناك
 ءاج املف « تافرع يف سانلا رئاس عم نوفقي ال مهنأ : تازايتمالا هذه نمو

 كلذف اهنم ضيفي مث « اهب فقي'مث « تافرع يتأي نأ ِكُيَع هيبن هللا رمأ مالسإلا

 مهعم اوفرصناو اوفقو ثيح مهعم اوفق , # سانلا ضافأ ثيح نم  هلوق
 مهلك سانلا نإ « ةقبط قفرعي الو اًبسن فرعي ال مالسإلا نإ , اوفرصنا ثيح
 نأ مالسإلا مهفلك دقلو « ىوقتلاب الإ دحأ ىلع دحأل لضف ال « ةدحاو ةيأ
 اناوخإ هللا تيب يف اوقتليل ٠ بايثلا نم مهزيمب ام لك نم جحلا يف اودرجتي

 ْ . باسنألاب اولياختيل بايثلا نم نودرجتي الف ؛ نيواستم

 هللا اورفغتساو « مالسإلا ةغبص يف اولخداو « ةيلهاجلا ةيبصع مكنع اوعد

 ولو تافلاخم نم جحلا سم ام لك نم هورفغتسا .. ةيلهاجلا ةربكلا .كلت نم

 قوسفلاو ثفرلا نم هنع يبن ام ناسللا اهب قطنو سفنلا يف تسجه .. ةريسي
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 « روصتلا نم ساسأ ىلع جحلا يف نيملسملا كولس مالسإلا ميقي اذكهو : لادجلاو

 «ةقبط اهقرفت ال يتلا ةدحاولا ةمألا ساسأو ةاواسملا ساسأ هيلإ ةيرشبلا ىده يذلا

 اذكهو ءاعيمج ضرألا تامس نم ةمس اهقرفت الو «ةغل اهقرفت الو ءسنج اهقرفي الو

 .””عيفرلا فيظنلا روصتلا اذه فلاخي ام لك نم هللا رافغتسا ىلإ مهدري

 . :رسحم يداو يف "'عاضيإلا ه

 اذإف « يبلي وهو ةنيكسلا هيلعو ىنم ىلإ سمشلا عولط لبق جاحلا قلطني

 . ىنم نم وهو « هنكمأ اذإ ريسلا عرسأ رسَحُم نطب ىأ

 نمف « ليفلا باحصأ كاله لحم هنأل ؛ رسحمب عضوأ ٠ : يولهدلا لاق

 نم بربيو نطوملا كلذ يف فوخلا رعشتسي نأ هتوطسو هللا فاخ نم نأش

 .« هيلع هبنمو هل ركذم رهاظ لعفب طبض ايفخ اًرمأ هراعشتسا ناك اًملو ءبضغلا

 .نيلاضلا ىراصنلا نم ممحجلا لهأ طارص فلاخو همزلاف كيبن يده يخأ اي رظناف

 : يمرلا ه

 . ىنم نم وهو رسحم نطب يف ريسلا جاحلا عرسي

 . ىربكلا ةرمجلا ىلع هجرخت يتلا ىطسولا قيرطلا ذخأي مث

 رخآ يهو « ىنم نم ةبقعلا ةرمج اهب يمري نأ ديري يتلا تايصحلا طقتليو

 . ةكم ىلإ نيبرقأو تارمجلا

 عبسب اهيمريو . هنيمي نع ىنمو « هراسي نع ةكم لعجيو « ةرمجلا لبقتسيو |

 . اليلق ةصمحلا نم ربكأ وهو . فذخلا ىصح لثم تايصح

 . ةاصح لك عم ربكيو

 . فرصتي لالظلا )١(

 اعاضيإ هبكار هعضوأو « اعضو عضي ريعبلا عضو :لاقي . ةعرسب كيرحت ةبادلا يف وه 2(

 . ريسلا ةعرس ىلع هلمح اذإ



 ١ ش ةرمعلاو جحلا لئاضف

 .©ةاصح رخآ عم ةيبلتلا عطقيو

 نيذلا ةفعضلا وأ ءاسنلا نم ناك ولو « سمشلا عولط دعب الإ اهيمري الو
 . رخآ ءيش يمرلاو « ءيش اذهف « ليللا فصن دعب ةفلدزملا نم قالطنالا مه حييبأ

 . لاوزلا لبق اهيمر يف اجرح دجو اذإ ليللا ىلإ ولو لاوزلا دعب اهيمري نأ هلو

 رحني مل ولو « ءاسنلا الإ ءيش لك هل لح « ةرمجلا يمر نم ىهتنا اذإف

 بيطتيو هبايث سبليف « قلحي وأ

 رمتسي نأ دارأ اذإ « هسفن مويلا يف ةضافإلا فاوط فوطي نأ هيلع نكل
 « يمرلا لبق ناك اك امرحم داع ؛ فطي ملو ىسمأ اذإ هنإف الإو « روكذملا هعتمت يف

 صخر موي اذه نإ » : نا هلوقل « مارحإلا يلو سبيليو هبايث عزني نأ هيلعف

 متيسمأ اذإف « ءاسنلا الإ هنم متمرُح ام لك نم اوُلمت نأ ةرمجلا متيمر متنأ اذإ مكل
 ."” هب اوفوطت نأ لبق مكتتيل امرح مترص تيبلا اذه اوفوطت نأ لبق

 2 : ةدئاف أ:

 اذهو ٠ مهريغل ديعلا ةالص ةلزنمب مسوملا لهأل ةرمجلا يمر » : ينابلألا لاق
 يبنلا بطخ اذهلو « ىنمب رحنلا تقو راصمألا لهأ ةالص نوكت نأ دمحأ بحتسا
 ء ديعلا ةالص دعب .ةنيدملا يف بطخي ناك اك « ةرمجلا دعب رحنلا موي هيَ

 طلغ ةيسايقلا وأ ةيظفللا تامومعلاب اذحأ ىنمب ديعلا ةالص مهضعب بابحتساف

 . ها"” طق اديع ىنمب اولصي مل هءافلخو هع يبنلا نإف « ةنسلا نع ةلفغو

 0 ةفيطل 0

 رع هللا ركذ ةماقإل لعج امنإ هنأ : رامجلا يمر يف رسلا ١ : يولهدلا لاق

 . اهيمر مأ : يأ ةاصح رخآ عم )0(
. 

 ١ ينابلألا هححصو . هيلع هتوكسب © صيخلتلا » يف ظفاحلا هاوقو ميقلا نبا هححص

 ) )6ص ةرمعلاو جحا كسانم 8" .



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ١55

 تيقوتلا هوجول اهعمجأو اهلمكأو ركذلا تيقوت ءاونأ نسحأ نأ هليصفتو « لجو

 ىلع هدوجول اققحم هددعل اظفاح نوكي ام هعم هاقيو « ناكمو نامزب تقوي نأ

 . رامجلا يمر يف حولي اذهو « ىفخي ال ثيح داهشألا سوؤر

 درط نيح مالسلا هيلع مهاربإ اهنس ةنس هنأ رابخألا يف درو اضيأو

 . « هيبنت يأ سفنلل هيبنت لعفلا اذه ةياكح يفف « ناطيشلا







 ١57 | ْ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ان رحلدلاو حسبنلا ال

 ةمألا رئاعش نم ةريعشو ؛« ةيميهاربألا ةلملا مالعأ نم ملع حبذلاو رحنلا

 ' نم مهقزر ام ىلع تامولعم مايأ يف هللا مسا اوركذيو 8# : ىلاعت لاق ةيدمحملا

 . هدعب ةئالثلا قيرشتلا مايأو ديعلا مايأ يف حئابذلا رحن نع ةيانك هذهو

 نألو ؛ ةدابع ّوج وجلا نأل ؛ حئابذلا رحنل بحاصملا هللا مسا ركذ مدقي نارقلاو

 رحنلا ةيلمع يف زريي ام رهظأ نإف مث نمو «هللا ىلإ برقتلا وه رحنلا نم دوصقملا
 .هتاذ رحنلا ال رحنلا نم دوصقملا فد ا وه امنأكو «ةحيبذلا ىلع هللا مسا ركذ.وه

 هللا تايا نم ةيآل ىركذ وهف « مالسلا هيلع ليعامسإ ءادفل ىركذ رحنلاو

 ةقدص وه ام قوف « مالسلا امهيلع ليعامسإو مهاربإ هيّدْبَع تاعاط نم ةعاطو

 . ماعطلا ماعطإب كش ىبرقو

 . ةفرعب فوقولا دعب ناك ام اًركاذ ةيميملا هتديصق يف ميقلا نبا لوقي

 اومدقت م رجفلا اولصو مارح لا رعشمب اوتابف عمج ىلإ اوحارو

 اومميت مث ديعلا ةالص تقول  اهيمر نوديري ىربكلا ةرمجلا ىلإ
 مظعُي مهببأ نم كسن ءايحإو هلضف نوغبي رحنلل مهزانم'
 اوُملس رمأللو اعوط هب اونادل مهسوفن ٌرن هللا يضرُي ناك ولف
 مدلا ٌمهنم ىرج ىتتح هئادعأل 2مهروحن داهجلا دنع اولذب اك

 . رشع لايلو . رجفلاو 8# : ىلاعت لاقف هباتك يف هللا هب مسقأ موي نم هل اي

 . حبذلا موي عفشلاو . دهاجم لاق م رحنلا موي رجف رجفلاف ©« رتولاو عفشلاو



 ش ةرمعلاو جحلا لئاضف 0 0 ٠

 ."'0 جفلاو ّجعلا جحلا لضفأ » : هُم هللا لوسر لاق

 . ءامدلا ةقارإو يدها رحن وه جئلاو « ةيبلتلاب توصلا عفر وه جعلاف

 . ةنسلا وه اذهو « هيده رحنيف « ىنم يف رحنملا جاحلا يتأي

 هلوقل ةكم يف كلذكو « ىنم نم رخآ ناكم يأ يف رحني نأ هل زوجي نكل

 ؛ رحنمو قيرط ةكم جاجف لكو « رحنم اهلك ىنمو « انهه ترحن دق و : مَع

 . « مكلاحر يف اورحناف

ع بانأ الإو ءهل رسيت ْنِإ هديب رحني وأ حبذي نأ ةنسلا
 . هريغ هن

 ىنعيا همدق عضيو رسيألا اهبناج ىلع اهعجضيف ةلبقلا اهب البقسم اهُحبذيو

 ظ ْ . نميألا اهناج ىلع

 ىلع ةمئاق « ىرسيلا ةلوقعم ةمئاق يهو اهرحني نأ ةنسلاف لبإلا امأو

 : رحنلا وأ حبذلا دنع لوقيو « ةلبقلا لبق اههجوو اهمئاوق نم يقب ام

 . ( ينم لبقت مهللا « كلو كنم اذه نإ مهللا ءربكأ هللا هللا مسب و

 ةثالثو ربكألا جحا موي وهو « رخنلا موي : ديعلا مايأ ةعبرأ حبذلا تقوو

 . ؛ حبذ قيرشتلا مايأ لك » : ع هلوقل قيرشتلا مايأ

 .هيلعو « توم يبنلا لعف اك هدلب ىلإ هنم دوزتي نأو هيده نم لكأي نأ هلو

 امبونج تبجو اذإف فاوص ايبلع هللا مسا اوركذاف ريخ اهيف مكل هللا رئاعش

 رتعي يذلا : رتعملاو « لئاسلا وه عناقلاو . « رتعملاو عناقلا اومعطأو ابنم اولكف

 . ريقف وأ ينغ نم اهل اضرتعم اهب فيطي ندبلاب

 ننسلا يف يقهبلاو «كردتسملا يف كاحلاو ,ةجام نباو رمع نبا نع يذمرتلا هاور )١(

 عماجلا حيحص يف يفابلألا هنسحوءدوعسم نبا نع هدنسم يف ىلعي وبأو « ركب يلأ نع

 . 1١6٠٠ مقر ةحيحصلاو ١١١7 مقر



 ك3 000 ةرمعلاو جملا لئاضف

 . 9 مايص هيلعف ايده دجي مل نمف « ةرقبلاو ريعبلا يف ةعبس كرتشي نأ زوجيو
 | . هلهأ ىلإ عجر اذإ ةعبسو جحلا يف مايأ ةثالث

 هللا يضر رمع نباو ةشئاع ثيدحل ةثالثلا قيرشتلا مايأ يف موصي نأ هل زوجيو

 ."'6 يدحلا دجي مل نمل الإ نمصي نأ قيرشتلا مايأ يف صخرُي مل ٠ :الاق امهنع

 0 اهتاسحتساو ندبلا ماظعتسا هللا رئاعش 0

 . # ريخ اهيف مكل هللا رئاعش نم مكل اهانلعج ندبلاو 8 : ىلاعت لاق

 . اعرش رقبلا اهب تقحلأو لبإلا نم اهلصأ ندبلا

 . ةنامسلا لْبِق ْنِم ندبلا تيمسو

 .بلح ءاش نمو بكر ءاش نم :يعخنلا مهاربإ لاق # ريخ ابيف مكل
3 

 ىتح اهيلإ تعجلا اذإ فورعملاب اهبكرا » : اعوفرم رباج نع ملسم ىور

 . « ارهظ دجت

 . ةبئاسلاو ةريحبلا نم ةيلهاجلا يف هيلع اوناك امل ةفلاخم اذه يفو

 مث مد ليسي ىتح ةندبلا دلج طشكي نأ راعشإلاو : بحتسم ندبلا راعشإو

 .فلخلاو فلسلا نم روهمجلا لاق كلذبو ءايده اهنوك ىلع ةمالع كلذ نوكيف ؛هتلسي

 ,ىتحو « كلذ ىلإ جاتمي نم اهعبتيل ايده تراص اهنأب مالعإلا : هتدئافو ْ ٠

 نيكاسملا اهفرع تبطع وأ « تفرع تلض وأ « تزيمتو اهريغب تطلتخا ول

 دعبأو « هيلع ريغلا ثحو عرشلا راعش ميظعت نم كلذ يف ام عم اهولكأف ةمالعلاب

 )١( هريغو يراخبلا هاور .



 ةرمعلاو جحلا لئاضف منلالا

 : لجر هل لاقف عيكو دنع انك : لوقي بئاسلا ابأ تعمس : يذمرتلا لاق

 : كل لوقأ : عيكو هل لاقف « ةلثم راعشإلا : لاق هنأ يعخنلا مهاربإ نع يور

 . ها . سبحت نأب كقحأ ام ! مههاربإ لاق : لوقتو « هَ هللا لوسر رعشأ

 اوقفتاو .ريبج نب ديعس الإ «لبإلاب كلذ يف رقبلا قاحلاإب راعشإلاب لاق نم قفتأ
 .راعشإلا عضوم رتسي اهرعش وأ اهفوص نوكلو ءاهفعضل رعشت ال منغلا نأ ىلع

 اهماتس ةحفص يف هتقان هُْيَع هللا لوسر راعشإ يف رسلا : يولهدلا لاق

 : اهلع مدلا تلسو نميألا

 هنم كلذ ىري « ةيفينحلا ةلملا ماكحأو هللا رئاعشب هيونتلا راعشإلا يف و

 . « رهاظ لعفب اطبضنم بلقلا لعف نوكي نأو « ينادلاو يصاقلا

 © لعنلا ندبلا ديلقت ©

 ٌدجلاو رفسلا ىلإ ةراشإ هيف نأ لعنلا ديلقت يف ةمكحلا و : رجح نبا لاق

 نأ هيف ةمكحلا : ةيشاحلا يف رّيثملا نبا لاقو . ملعأ هللاو . نيعتي اذه ىلعف . هيف

 « قيرطلا رعو هنع لمحتو اهبحاص نع يقت اهنوكل ةبوكرم لعنلا دتعت برعلا
 هلل هبوكرم نع جرخ ىدهأ يذلا نأكف « ةقانلاب اهنع ءارعشلا ضعب ىنك دقو

 ديلقت بحتسا مث نمو « هسوبلم نع مرحأ نيح جرخ اك « هريغو اناويح ىلاعت

 .""( ةكم ىلإ ايفاح يشملا رذن يف لصألا وه اذهو « ةدحاو ال نيلعن

 مالسلا هيلع مهاربإ انديس لعفب هبشتلا : يدهلا يف رسلا و : يولهدلا لاق

 ركذتلاو . هيلإ اهجوتو هبرل ةعاط ناكملا كلذ يف هدلو حبذ نم دصق اميف

 تقولا اذه يف لعفلا اذه لثم لعفو « مالسلا هيلع ليعامسإ مهيبأبو هب هللا ةمعنل

 . « هبنت يأ سفنلا هبني نامزلاو

 )١( يرابلا حتف * /52.



 نكمل | ةرمعلاو جحلا لئاضف

 . « بولقلا ىوقت نم اهنإف هللا رئاعش مظعي نمو كلذ )» : ىلاعت لاق

 . اهنامثأ ءالغو اهنامستساب جحلا حئابذ يهو هللا رئاعش مظعت

 ىوقتلا نإ ذإ « بولقلا ىوقتو جاحلا هرحني يذلا يدهلا نيب طبر دقو
 زومر الإ يه نإ رئاعشلاو كسانملا هذهو .. هرئاعشو جحلا كسانم نم ةياغلا يه

 ةميدق تايركذ اهتايط يف لمحت دقو . هتعاطو تيبلا بر ىلإ هجوتلا نع ةيريبعت

 هجوتلاو ةبانإلاو ةعاطلا تايركذ يهو « هالت امو مالسلا هيلع مهاربإ دهع نم

 . ءاوس ةالصلاو ءاعدلاو يهف « ةملسملا ةمألا هذه ةأشن ذنم هللا ىلإ

 انيمس هنوراتخي « يدهلا يف نولاغي هَ يبنلا دهع يف نوملسملا ناك دقو

 . هللا ىوقتب نيعوفدم « هللا رئاعشل مهميظعت نع اهب نونلعي « نمثلا يلاغ

 تيطعأف ءاييجن تيدهأ ينإ هللا لوسر اي :لاقف هَ يبنلا قأف «رانيد ةئام ثالث اهب

 . « اهايإ اهرحنا ءال ) : لاق ؟ اندب اهنمثب يرتشأو اهعيبأفأ .رانيد ةثام ثالث اهب

 « اهتميقب نضي نأ ديري هنع هللا يضر رمع نكي مل بيجنلا ةقانلا هذه

 يحضي نأ هع هللا لوسر ءاشف « حبذلل اندب اهب يرتشيف اهعيبي نأ ديري ناك لب

 امحل يطعت دق « ةريثك اقون اهب لدبتسي الو « اهنميق مظعو اهتسافنل اهتاذ بيجنلاب

 اهناف 2 ةدوصقم ةيروعشلا ةميقلاو . لقأ ةيروعشلا ةميقلا ةيحان نم اهنكلو « رثكأ

 لوقي وهو ُهْهَع هللا لوسر هظحل يذلا ىنعملا وه اذهو # بولقلا ىوقت نم

 | . اهاوس ال اهتاذب يه « اهايإ اهرحنا » هنع هللا يضر رمعل

 نم هللا دنع ىكزأ ءارفع مد » : ِهيَع هللا لوسر لاق ىنعملا اذه نمو

 ."" نيَواَدْوَس مد

 دمحم هيف : يمئيهلا لاق . نايفس تنب ةريثك نع ريبكلا يف يناربطلا هاور : نسح 41

 (5585 مقرب عماجلا حيحص يف ينابلألا هتسحو :ءفيعض وهو «ناميلس نبا
 - ش . 185١ مقرب ةحيحصلا ثيداحألاو



 ةرمعلاو علا لاس اا

 ىلع هللا مسا اوركذيلا اكسدم انلعج ةمأ لكلو ) ىلاعت لاق
 نم مرحف ؛ ( متألا ىتش يف ةفورعم ةريعش حئابذلا هذه . ةيآلا « ... . مهقزرام

 هللا مسا ركذ لعجيل ىتح « اهيلع هللا مسا ركذ مّيحو « هللا ريغل لهأ ام حئابذلا

 | . هللا مسا ركذ دصقب ةحييذلا حبذت امئأكو « زرابلا ضرغلا وه

 . ىوقتلا هلاني نكلو اهؤامد الو اهموحل هللا لاني نل 8 : ىلاعت لاقو

 بولقلا ىوقت هيلإ لصت امنإ « هناحبس هللا ىلإ لصت ال ءامدلاو موحللا نإ © مكنم

 تايحضألا ءامدب مهتحلاو مهناثوأ نوخطلي شيرق وكرشم ناك اك ال « « اهتاهجوتو

 . ةظيلغلا ةفرحنملا كرشلا ةقيرط ىلع

 مالغب هانرشبف 9 : مالسلا امهيلع ليعامسإو مهاربإ نأش يف ىلاعت لاق

 اذام رظناف كحيذأ ينأ مانملا يف ىرأ يلإ ينب اي لاق يعسلا هعم غلب املف . ملح
 املف . نيرباصلا نم هللا ءاش نإ يندجتس رمؤت ام لعفا تبأ اي لاق . ىرت

 يرجن كلذك انإ ايؤرلا تقدص دق . مهاربإ اي نأ هانيدانو . نيبجلل هلتو املسأ

 يف هيلع انكرتو . مظع حبذب هانيدفو . نيبلا ءالبلا وه اذه نإ . نينسحملا

 نم اين قاحسإب هانرشبو . نينسحملا يزجن كلالك . مهاربإ ىلع مالس نيرخآلا
 .عللا و ١. : تافاصلا] © نيحلاصلا

 رانلابو .ء ملسف دورمتاب ليلخلا يلتبا امل : هللا همحر يزوجلا نبا لاق

 لعفا ط ةباجن ةرواشملا دنع ترهظف . دعاسملا دلولا ىلإ ءالبلا دعاس دتما « ملسف

 آك « لزلزتلا نم يرهاظ عنتجل « يطابر ددشا : بألا يصوي ّبآو # رمهؤت اه

 « يمدنع اهغبصي الغل « يمد ْنَع كبايث ففكاو , نوكسلا نكسم يبلق نكس

 . ينب اي تنأ نوعلا معن : لاقف ٠ ينم اهيلع مالسلا رقأو « يمأ هتيؤرل نزحتف

 خسن املف « عزجي نأ يبصلا ةداع نمو « عطقت نأ نيكسلا ةداع مههاربإ اي

 نإف ضرألا نول ةرفلاو «عصان رغ ضاب ىلإ نول برضي يتلا ةاشلا يه : ءارفعلا -

 0 . نيوادوس نيتاش مد نم لضفأ هللا دنع اهمد



 ا 0 00 - ةرمعلاو جحلا لئاسف

 ؛ بتل ةيح ىف الا بح تو « عربا روطس امو « ريما ةخسن حين

 0000 . عطق الو رم امف ديدحلا ةداع انبلق

 .. بذي .يلتبن انكلو « بذعن نأ ءالتبالا نم دارملا سيل

 امهتصح يف رجألا صحصح دقل « امهتصغ يف « امهتصقب ؟ نوربتعملا نيأ

  بجاح املك اًملكو « املسف يِذُي ام لس « املس اضرلا ىلإ ةعاطلا العج امل

 ءاج 4 لَو » لت ىلع امهانيب ءامدص هب ام دصف « ناحبذت هب ام لَك "لك

 . هانيدفو ف صيمقب ءارمصب نزحلا ىمعأ دتراف  ايؤرلا تقدص دق ل ريشب

 <« هديب حبذلا ةرشابم بجعلا امإو « هدلو حبذب ليلخلا رمأ بجعلا سيل

 .””رومأملا اذه لثم ناه امل رمآلا بح قارغتسا الولو

 . نع نيو « هه خبذلا تنأ رشابو كدلو حيفا : هل ليق ْنَم نيب قرفلا م

 . « نولعفي اوداك امو اهوحبذف شط ةرقب اوحبذا : مه ليق

 روت نأ تاملكلا زجعت لب غ ةفقوو ةفقو ميظعلا ديرفلا ثداحلا عم انلو

 هءارو كرتو هبر ىلإ رجاه يذلا هِي نمحرلا ليلخ اذه « ثدحلا اذه ةعور

 ةنمؤملا ةيرذلا هلأسي هبر ىلإ هجتي « بقع الب اديحو « ىبرقلاو لهألا رصاوأ ٠

 هديع ءاعد هللا باجتساو « نيحلاصلا نم يل به بر 8 : حلاصلا فلخلاو

 . ملس بلقب هيلإ ءاجو « ءيش لك هءارو كرت يذلا « درجتملا حلاصلا

 . 4 ملح مالغب هانرشبف ل
 اذهب هتحرف روصتن نأ انلو « مالغ وهو .ملحلاب هبر هفصو « ليعامسإ وه

 . ملح هنأب هبر هفصي يذلا مالغلا :

 لبا يار اح يف ديرفلا ميركلا ميظعلا فقوملا .ىلع علطن نأ نا نآلاو

 .حرج )١(
 .م١8 - 8٠١ شهدملا 0



 ةرمعلاو جحلا لئاضف اا ش٠ <32:

 لكلا مامأ نآرقلا يف ةصقلا قايس نم فقن نأ ناو . نيعمجأ رشبلا ةايح يف

 . مالسلا هيلع مهاربإ اهيبأ ةايح نم ةملسملا ةمألل هللا هضرعي يذلا , ىحوملا .

 رظناف كحبذأ يلأ مانملا يف ىرأ يلإ ينب اي لاق يعسلا هعم غلب املف >
 ! هللي 4 نيرباصلا نم ءاش نإ يدجتس رمؤتام لعفا تبأ اي لاق . ىرت اذام

 : مسا ةعاطلاو ناميإلا ةعورل ايو

 ادا ءاح مق « يإ لطت اناط مالفي هه هتك ف قزوي هوه اه: نطولاو

 ع حتفتي هابصو « هب سنأي داكي ام اذ وه اهو « ملح هنأب هبر هل دهشي أزاتم

 .. ةايحلا يف هقفاريو ٠ يعسلا هعم غلبيو

 .. همانم يف ىري ىتح « ديحولا مالغلا اذهب حورتسيو سنأي داكي ام اذ وه اه
 الو « ددرتي ال هنإ ؟ اذامف . ةيحضتلاب هبر نم ةراشإ اهنأ كرديو « هحيذي هنأ

 .. ةراشإ اهنإ معن .. ميلستلا رطاخ الإ هل رطخي الو . ةعاطلا روعش الإ هجلاخي

 .. هبر نم ةراشإ اهنكلو . اًرشابم اًرمأ الو « احيرص ايحو تسيلو .. ةراشإ درجم

 لأسي نأ نودو . ضرتعي نأ نود . بيجتسيو يبليل يفكي اذه .. يا

 . !؟ ديحولا ينبا حبذأ يبر اي اذامل .

 . يف عيطب الو ءعزج ىف ملصسي الو « جاعزلا يف يبي ال هكلو

 يف كلذ ودبي .. ءودهلاو ةنينأمطلاو اضرلاو/لوبقلا وه امنإ « الك .. بارطضا
 . بيجع نانئمطا يفو ءوده يف لئاحلا رمألا هيلع ضرعي وهو هنبال هتاملك

 . # ىرت اذام رظناف . كحبفأ ينأ ماخلا يف ىرأ ينإ ينب اي > : لاق

 هنأب قثاولا « ههجاوي يذلا رمألل نئمطملا « هباصعأل كلاملا تاملك يهف

 هيدؤيف رمألا هلوهي ال يذلا « نمؤملا تاملك هتاذ تقولا يف يهو « هبجاو يدؤي.

 . ! هباصعأ ىلع هلقث نم جيرتسيو « يهتنيو هنم صلخيل ةلجعو عافدنا يف

 ديحولا هنباب.لسري نأ هيلإ بلطي ال وهف - كش كلذ يف ام - قاش رمألاو ش



 ْ] 0 .ةرمعلاو جيلا لئاضف

 نأ هيلإ بلطي امنإ .. هتايح هب يبتنت اًرمأ هفلكي نأ هيلإ بلطي الو . ةكرعم ىلإ .

 اذه رمألا ىقلتي - اذه عم - وهو هحيذ ىلوتي ؟ اذام ىلوتي .. هديب وه لوتي

 نأو « هرمأ يف ىّورتي نأ هيلإ بلطيو « ضرعلا اذه هنبا ىلع ضرعيو « يقلتلا

 صضرعي امنإ . يهتنيو « هبر ةراشإ ذفنيل ةرغ ىلع هنبا ذخأي ال هنإ ! هيأر هيف ىري

0 . 

 وه ملسيلو ,ةعاطلا رجأ رخآلا وه لانيل  رارطشاو ارهق ال ءامالسإر ةعاط

 . ! ملستلا ةوالح قوشذتيو رخآلا

 يذلا ريخلا لاني نأو ؛ « اهقاذ يتلا وسل + ةذل قوذتي نأ هنبال بحي هنإ

 .. ىنقأو ةايحلا نم ىقبأ وه هاري

 اهار ايؤرل اقيدصت « حبذلا هيلع ضرعي يذلا « مالغلا رمأ نم نوكي اذامف '

 : هوبأ لبق نم هيلإ ىقت ةترا يذلا قفألا ىلإ يقتري هنإ ؟ هوبأ

 نإ 4 نيرباصلا نم هللا ءاش نإ يلدجتس رمؤت ام لعفا تبأ اي لاق ف

 هدقف الو هعزفب الو هجعزي ال يذلا حبشف . ىلرقو ةدوم يف .. تو

 ش , ”هتدومو هبدأ هدقفي اال لب .

 نأ سحي . هيبأ بلق لبق نم هسحأ ام سحي وهف - 4 رمؤت ام لعفا )

 | . ةراشإ ايؤرلا

 لحمت الو ةجلجل ريغب ذفنيو يبلي يكل يفكت اهنأو . اًرمأ ةراشإلا يف نأو

 نأرلاو ن نينعلا ىلع لب 4لإ
 . مالسلا هيلع هنبا هعم بدأت هيبأ عم بدأت املثم .. همع سدج نم مها ازا )0, 0



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ا 0

 « لاتحالا يف هتقاطو هتردق دودح ةفرعمو « هللا عم بدألا وه مث

 « ةيحضتلا ىلع هتناعإ يف هيلإ لضفلا ةبسنو 2 هفعض ' ىلع هبرب ةناعتسالاو

 . « نيرباصلا نم هللا ءاش نإ يلدجتس 8 « ةعاطلا ىلع هتدعاسمو

 رطخلا ىلإ اعافدنا اهذخأي ملو . ةعاجش اهذخأي ملو . ةلوطب اهذخأي ملو

 ش ا . ةالابم نود ا

 هلل هلك لضفلا عجرأ امنإ .. انزو الو امجح الو الظ هصخشل رهظي ملو

 ١ . هب داري ام ىلع هريصأو « هيلإ بلطي ام ىلع هناعأ وه نإ

 . « نيرباصلا نم هللا ءاش نإ يلدجتس »

 .!ميلستلا ةمظعل ايو «ةعاطلا لبنل ايو .ناميإلا ةعورل ايو !هللا عم بدألل اي

 : ذيفنتلا ىلإ وطخي .. مالكلاو راوحلا ءارو ىرخأ ةوطخ دهشملا وطخيو

 . « نيبجلل هلتو املسأ املف >

 . ءارو اضرلا ةنينأمطو . ناميإلا ةمظعو . ةعاطلا لبن عفتري ىرخأ ةرمو
 . .. ناسنإلا .ونب هيلع فراعتي ام لك

 الف ملستسي مالغلا نإو « ادادعتسا هنيبج ىلع هنبا بكيف يضمي لجرلا نإ

 .. انايع نوكي نأ ىلإ رمألا لصو دقو . اعانتما كرحتي

 ةقث .. هتقيقح يف مالسإلا وه اذه .. مالسإلا وه اذهف .. املسأ دقل

 هذه الإ هسفن يف دجي ال امهالكو .. ذيفنتو .. ملستو اضرو ةنينأمطو ةعاطو

 .٠ ميظعلا ناميإلا ريغ اهعنصي ال يتلا رعاشملا

 عفدني دقل . ةسامخلاو عافدنالا سيلو . ةءارجلاو ةعاجشلا تسيل اهنإ
 نكلو ءدوجي ال.دق هنأ ملعي وهو ينادفلا عفدني دقلو .لتقيو لتقي «ناديملا يف دهاجلا
 ٠ ءرئاف مد انه سبيل ...رخآ ءيش انه ليعامسإو مهاربإ هعنصي يذلاو ءيش هلك اذه

 .!صوكتلاو فعضلا نم فوخلا اهءارو يفخت ةلجع يف عافدنا الو ةعفاد ةسامح الو



 ني ةرمعلاو جحلا لئاضف

 « لعفي امب فراعلا « ديرما دصاقلا لقعتملا يعاولا مالستسالا وه امنإ |

 اهمعطو ةعاطلل قوذتملا رشبتسملا ءىداهلا اضرلا انه لب ال . نوكي ال نئمطملا

 اققح دق اناك ء املسأ دق اناك « اََْأ دق ليعامسإو ميهاربإ ناك انهو ! ليمجلا

 . فيلكتلاو رمألا

 اذهو .. هحور قهزتو « همد ليسيو , ليعامسإ حبذي نأ الإ ايقاب نكي ملو
 نم نازيملا اذه يف ليعامسإ ممهاربإ عضو ام دعب ! هللا نازيم يف ائيش ينعي ال رمأ

 . .. امهبر امهنم هدارأ ام لك امهرعاشمو امهمزعو امهحور

 هتاياغو « ترهظ دق هجئاتنو « عقو دق ناحتمالاو .. مت دق ءالتبالا ناكو

 هللاو .حيبذلا دسجلاو .حوفسملا مدلا الإو «يندبلا ملألا الإ دعي ملو :تققحت دق

 ىتمو « ءيش يف مهداسجأو مهءامد ديري الو . ءالتبالاب هدابع بذعي نأ ديري ال

 دقو « فيلكتلا اوققح دقو «اودأ دقف مهاّيلكب ءادألل اودعتساو هل اوصلخ

 امهربتعاف « + امهتدص ليعاشأو عهاوإ نم هلا فرعو حاجنب ناحتمالا اوزواج

 . اققحو ايد دق

 . نيدسحملا.يرجن كلذك انإ .  ايؤرلا تقالص دق مهاربإ اي نأ هايدانو )

 . ©« مظع حبذب هانيدفو نيبملا ءالبلا وهل اذه نإ

 مالستسالاو مالسإلا الإ ديري ال هللاف « العف اهتققحو ايؤرلا تقّدص دق

 « هنود هب ظفتحت وأ هرمأ نع هزعت وأ هللا نع هنكت ام سفنلا يف ىقيب ال ثيحب

 . ةايحلاو سفنلا يه تناك ولو « دبكلا ةذلف نبالا وه ناك ولو

 هب تْلْججَو « ءيش زعأبو « ءيش لكب تْنُج « تلعف دق ميهاربإ اي تنأو

 اذهو « مدلاو محللا الإ قبي ملف « نيقي يفو ةنينأمط يفو ءوده ينو اضر يف
 .تملسأ يتلا سفنلا هذه هللا يدفيو ! محلو مد نم حبذ يأ « حبذ هنع بوني

 هتدارإو هبر لعفب . ًابهم ميهاربإ هالجو شبك هنإ : ليق ءمظع حبذب اهيدفي « تّدأو

 . ! ليعامسإ نم الدب هحمذيل.



 ةرمعلاو جحلا لئاضف 0 ٠ | م

 .ءالبلا اذه لثمل مهرايتخاب مهمزجي 4 نينسحما يرجن كلذك انإ 8 :هل ليقو

 ُبرُف كيف عبو ٌبذع ديف ةبياذع

0 7 2 7 
 ْتِحأ كبت اب ا

 مهرادقإب مهيزجتو « ءافولا ىوتسم ىلإ اهعفرو .مهبولق هيجوتب مهمرجنو

 . !ءارجلا قاقحتساب كلذك مهيزجنو . ءادألا ىلع مهرابصإو

 ثداحلا اذهل ىركذ « رحنلا مويو « ىحضألا يف رحنلا ةنس تضمو

 يذلاو « ملستلا ةمظعو ةعاطلا لامجو « ناميلا ةقيقحلةرانم عفتري يذلا  مظعلا

 | عبتت يذلا « مالسلا هيلع مهاربإ اهيبأ ةقيقح هيف فرعتل ةملسملا ةمألا هيلإ عجرت

 1 . هتديقعو هتبسن ثرت يذلاو « هتلم

 مالستسالا هنأ فرم + الع موقت وأ ا موقت ينل ةديقعا ةعيط كردنلو

 قيقحت يف جلجلتت الو ؟ اذامل ابر لأست ال « ةيبلم ةقثاو ةيضار ةعاط يف هللا ردقل

 « ائيش اهسفن يف اهسفنل يقبتست الو « هيجوت لوأو هنم ةراشإ لوأ دنع هتدارإ
 ! مّدقُت نأ اهيلإ وه بلطي اي الإ هميدقتل ةقيرط الو ةئيه اهبرل همدقت اميف راتخت الو

 ديري امنإ « ءالبلاب اهمذؤي نأ الو « ءالتبالاب اهبذعي نأ ديري ال اهبر نأ فرعتل مث

 فرع اذإف «هيلع ىلأتت الو . هي هيدي نيب مدقت ال ةملستسم ةيدؤم ةيفاو هيبلم ة ةعئاط هيتأت

 . ءادأو ءافو اهل اهبستحاو . مالآلاو تايحضتلا نم اهافعأ اذه يف قدصلا ابنم

 . اهابأ مركأ ؟ اهمركأو . اهاّدفو اهنم لبقو

 ٠ لايجألا يلاوت ىلع روكذم وهف .. 4 نيرخآلا يف هيلع انكرتو )
 ةثراو يهو ةملشملا ةمألا هذه وبأ وهو « ءايبنألا وبأ وهو « ةمأ وهو « نورقلاو

 هل هللا اهلعجف . ميهاربإ ةلم ىلع ةيرشبلا ةدايق اهيلعو اهل هللا بتك دقو ء.هتلم

 . نيدلا موي ىلإ ابسنو ابقع

 هباتك يف لجسي مالس « هبر نم هيلع مالس #4 ميهاربإ ىلع مالس



 "0 ظ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 . ريبكلا دوجولا ايارط يف مقريو « قابلا

 « ركذلاو « ءافولاو « ءالبلاب مهرزجن كلذك # نينسحملا يرجن كلذكو ©

 . ميركتلاو « مالسلاو

 . © نينمؤملا اندابع نم هنإ »

 يف قاحسإ هل بييف هتمعنو ىرخأ ةرم هلضفب هبر هيلع ىلجتي مث
 نباو هتايح يف هنبأ نبا بوقعيي هرشبي .. قاحسإ كرابيو هكرابيو . هتخوخيش

 هازاجو هللا هضّوعف .. هللا تاذ يف هنبا هيلع ناه امل .. ءيش لك نم زعأ نبالا

 امه ةيرذلا هذه ةثارو نكلو . امهتيرذ امهدعب نم قحالتتو « هلمع سنج نم

 1 . بسنلاو مدلا ةثارو تسيل

  ملاظ وهف فرحنا نمو « نسحم وهف عبتا نمف ة : جبنملاو ةلملا ةثراو يه ام

 4مم ل ماو تسع اعرف نيل دج ل يق تمتعي

 : ليق 5 ٠ بوبحملا ريغل

 اليلخ ليلخلا يمس اذلو ينم حورلا كلسم تللخت دق

 ةرمثو « ةدلو حبذب ليلخلا رمأ - ملعأ هللاو - هلجأل يذلا رسلا وه اذهو

 . هبلق ّنِم ةبعش هب تقلعت « هيطعأف دلولا لاس امل هنأل  هدبك ةذلفو هداٌؤف

 نوكي نأ هليلخ ىلع ليلخلا راغف « ةمسقلاو ةكرشلا لبقي ال بصنم ؛ ةلخلا و

 َنْطَو املف « هبلق نم محازملا جرخيل « هدلو حبذب هرمأف « هريغل عضوم هبلق يف

 يف قبب ملف ءارمألا دوصقم لصح ؛ امزاج امزع هيلع مزعو « كلذ ىلع هسفن

 : هل ليقو « ميظعلا حبذلاب هادفو « هنيبو هنيب لاحف « ةحلصم دلولا سفن قاهزإ
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 يرجن كلذك انإ 8 قدصملا لمع:تلمع: يأ 6 ايؤرلا تقّدص دق مهاربإ اي ©

 « انرماوأ لاثتماب كنيع انررقأ 5 هنيع ٌرقنف انتعاط ىلإ رداب ْنَم يزجن 4 نينسحملا

 , هبحن بوبحملا رابتخا وهو # نيبملا ءالبلا وف اذه نإ # هتمالسو دلولا ءاقبإو
 . اَعم هيلع ةحنمو ةنحم ءالب وهف « همعن هيلع متيف هتاضرم رئثؤيل هايإ هناحتماو

 رئاصبلاو بابلألا لهأو « هقلخ ّصاوخ اهب اهيلإ اعد امنإ ةوعدلا هذهو
 نيذلا مه اهلهأو « اهب ةريرق نيع لك الو « اهيعاد بيجي دحأ لك امف . مهنم

 . اهفارطأ يف نيمبا لهأ رئاسو . نيتضبقلا موي نيملا هتضبق طسو يف اولصح

 ةريرق بيبحلاب نيع لك امف
 هلخف كاده يعاد بجي ال َنَمو

 مهبل اهبمت مل اًسوفن حماسو

 ةبوقع يفكي باغ دق يذلل لقو
 هئوضب راهنلا اهاشعأ شيفافخ

 لا بئاكر تلقتسا ثيح ادبأ نكف

 هنإف مالظلا شخت الو « جلدأو

 هنإ كاياطم هاركذب اهقسو

 ايدانملا بيجي يدوُث ْنَم لك الو .

 ايعاد يغلا ىلإ ىحضأ نم لك بجُي
 ايلايللا مالظ يشغتساف سمشلا انس
 ايفاج كت الو تراتخخا امو اهعدو

 ايعاو تنك ول نأشلا اذ نع كييغم

 ايداب ليللا نم عطق اهمعءالو
 ايراس مهازعلا رهظ يف ةبحم
 ايداه ليللا يف ٌبجلا هجو كيفكيس
 . ايداح هاركذ بيط اياطملا يفكيس



 تارمجلا يمرو ةضافإلا فاوطو قلحلا ٠





 1 | ةرمعلاو جحا لئاضف

 [] تارمجلا يمرو ةضافإلا فاوطو قلحلا []

 . ةضافإلا فاوطف قلحلاف رحنلا وأ حبذلاف « يمرلا : ةنسلا

 محرا مهللا ٠ : هُم هلوقل لضفأ لوألاو , هرصقي وأ هلك هسأر قلحي |
 ؛ « نيقلخا محرا مهللا » : لاق ! هللا لوسر اي نيرصقملاو : اولاق . « نيقلحُملا

 .""( نيرصقملاو » : لاق ةعبارلا تناك املف ! هللا لوسر اي نيرصقملاو : اولاق

 .هريغو ملسم هاور يذلا سنأ ثيدح يف أك قول ا نيميب قئاحلا أدبي نأ ةنسلاو

 : ِهْيَع هلوقل ريصقتلا نملع امنإو « ءاسنلا نود لاجرلاب صاخ قلحلاو
 5 ىو 5 5

 ."”6 ةلمغألا ردق

 .عافترا نيح <”تارمجلا نيب ؟”ىنمب رحنلا موي بطخي نأ مامإلل نسيو 5 دز 90 4 9 ١

 . مهكسانم سانلا ملعي' ىحضلا

 . رمع نبا ثيدح نم ناخيشلا هاور )00(

 . دواد وبأ هاور حيحص ثيدح وهو (؟)

 رعشلا عمج هرصق اذإو ٠ : مالسإلا خيش لاق [ ةرمعلاو جحلا كسانم ] يف ينابلألا لاق (5)

 لجرلا امأو « كلذ نم رثكأ صقت ال ةأرملاو , رثكأ وأ لقأ وأ ةلمثألا ردقب هنم ّصقو

 . « ءاش ام هرصقي نأ هلف

 . ةباحصلا نم عمج نع دواد وبأو يراخبلا هاور (4)

 . دواد وبأ هلصوو ءاقيلعت يراخبلا هاور (ه)

 . حيحص ثيدح وهو دواد وبأ هاور (ال « 5,
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 . قلحلا نع ميقلا نبا لوقي

 مسْيِمَو ديبعلل لذ كلذو مهسوؤر عضوب اوناد مهتكلو
 اوممت مث مهرذن اوفوأو مهيلع يذلا ثفتلا كلذ اًوضقت امو

 مركأو نيرئازلاب ابحرم ايف ةرايز قيتعلا تيبلا ىلإ مهاعد .
 : قلحلا يف رسلا ١ : يولهدلا لاق

 مهكرت ولف « راقولا يفاني ال لعفب مارحإلا نم جورخلل قيرط نييعت هنإ
 هجولاي ربغتلاو ثعشتلا ءاضقنا قيقحت هيفف اضيأو « ابهذم لك بهذل مهسفنأو

 . ةالصلا نم مالسلا لثمك هلثمو متألا

 يف كولملا ىلع لخادلا لاحب ابيبش نوكيل ةضافإلا فاوط ىلع مدق امنإو

 1 . « هرايغو هثعشت ةلازإب « هسفن هتذخاؤم

 : يناعنصلا مامإلا لوقي

 هانرحن انرحت نأ امل سيلبإو انبرل اعوط يدهلا انرحن اهيفو
 هاشخن نحن ام لك انع بهذأو اننامأ هلإلا اناطعأ "”فيخلابو

 « اعبس هب فوطيف تيبلا ىلإ هموي نم ضيفي مث : ينابلألا خيشلا لوقي
 . لمري الو عبطضي ال هنأ الإ , مودقلا فاوط يف اك

8 
 ."”ناتعكر عبس لك ىلع : لاقو "”رمع

 . ىنم فيخ : انه دارملاو ءاملا ليسم نع عفتراو «لبجلا ظلِغ نع ردحنا ام وه : فيخلا 0(

 . ةبيش يأ نبا هلصوو «يراخبلا هقلع (؟)
 . قازرلا دبع هلصوو يراخبلا هقلع (5)
 . هنع حيحص دنسب قازرلا دبع هآور (4)
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 امهيفكيف « درفملاو نراقلل افالخ « ةورملاو افصلا نيب ىعسيو فوُطي مث

 . لوألا يعسلا

 . هٌواسن ىتح مارحالاب هيلع مرح ءيش لك هل لحب فاوطلا اذهمبو

 برشيف مزمز يتأيو. « ىنمب : رمع نبا لاقو « ةكمب رهظلا لصيو اهنم

 . ةضافإلا .فاوطو ىنم نم رفنلا نع يناعنصلا مامإلا لوقي

 اندوفو مارحلا تيبلا ىلإ تدرو

 هلوح ةضافإلل افاوط انفطو

 ةلخد هانلخد انرز ام دعب نمو

 هلوخد دنع هللا نامأ انلنو

 لزنم كربأ ناك دق اًلزنم ايف

 ةلخدو هيلإ ىرخأ ةجح ىرت
 انلوخد ىلحأ ناك ام انناوخإف

 هاوألل ّنح ريطلاك هل ّنحن

 هانرزو رامجلا دعب هب انزفو

 هانلخد نيح دلخلا انلخد انأك

 هانأرق اميف نارقلا ربخأ اذك

 هانئطَو اتيبو ايندلا يف هانلزن
 هانمتت ىرولا بر ىلع اذهو

 هانثبل هارذ يف اًئيلو هيلإ

 0 ةضافإلا فاوط 0

 انفاوط يصحي هللاو هب فوطن

 هنإف انجع نوميملا رجحل ابو

 ةعاط 2'"يناهلا نكرلا ملتسنو

 انبرل انمزتلا هيف مزتلمو
 اعدلا انل باجي هيف فقوم مو

 هاصحأو انيسن ام ادع طقسيل

 هاني قلخلل ضرألاو امسلا ّبَرِ
 هانمثل فاوطلا يط ةمثل كو

 هاندهع دهع هللا انل هيفو
 هانسمل ام اذإ ىلوملا رفغتسنو
 هانمزل هيف هلل ىبقعو ادوهع

 هانيون هيف دصقلاو هب انوعد

 نكرلا يتأي ٠ : متع هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع
 نسح دانسإب دمحأ هاور .6 ناتفشو ناسل هل سيبق يلأ نم مظعأ ةمايقلا موي يناعلا

 . رجح نباو يرذنملا لاق اك

(00 
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 : لوقي نيح مبقلا نبا انمامإو انيداح رد هّللو

 ُمركأو نيرئازلاب ابحرم ايف ةرايز قيتعلا تيبلا ىلإ مهاعد

 مّسِقُت زئاوجلا كلت ُتلصُح دقو هل مهرايز ىببأ ام هّللف

 مَحَرُمو دوجو ناسحإو ربو ةمعنو كانه لاضفأ هللو

 : ىنم يف تايبلا ه

 : ينابلألا خيشلا لوقي

 . اهيلايلب قيرشتلا مايأ اهب ثكميف ء ىنم ىلإ عجري مث

 . رحنلا موي يمرلا يف مدقت ا ةرمج
 ايسر نم عرف اذإف « « فيخلا دجسم ىلإ برقألا يهو « ىلوألا ةرمجلاب أدبيو

 . )هيدي عفريو .وعديو اليوط امايق ةلبقلا البقتسم موقيف «هنيي نع اليلق مدقت

 موقيف « لامشلا تاذ ذخأي مث , كلذك اهيمريف « ةيناثلا ةرمجلا ينأي مث

 .""هيدي عفريو « وعديو « اليوط امايق ةلبقلا لبقتسم

 تبيبلا لعجيو « كلذك اهيمريف « ةبقعلا ةرمج يهو « ةثلاثلا ةرمجلا يتأي مث

 ."”اهدنع فققي الو « هني نع ىنمو « هراسي نع

 .٠ كلذك ثلاثلا مويلاو « يناثلا مويلا يمري مث

 ثلاثلا مويلا يف يمرلل تبي ملو « يناثلا مويلا يف هيمر دعب فرصنا نإو

 نيموي يف لجعت نمف تادودعم مايأ يف هللا اوركذاو 8 : ىلاعت هلوقل « زاج

رلل رخأتلا نكل « ةيآلا 4 ىقتا نمل هيلع مثإ الف رخأت نمو هيلع مثإ الف
 يم

 ."ةنسلا هنأل ؛ لضفأ

 . نيخيشلا دنع دوعسم نبا ثيدح يف هلك كلذ تبث (1(:9(706)

 . مرح نبال افالخ ءاملعلا روهمج هيلعو (4)



 فني ةرمعلاو جحلا لئاضف

 : يتأي ام يمرلا يف روذعملل زوجيو

 ا
 : رمع نبا ثيدحل ىنم يف تيبي ال نأ 000

 هاقس لجأ نم ىنم يلب ةكمب تييب نأ هي هللا لوسر سابعلا نذأتسا

 ."« هل نذأف

 : لاق يدع نب مصاع ثيدحل « دحاو موي يف نيموي يمر عمجي نأو تاب

  رحنلا موي سس نأ ةتوتيبلا يف لبإلا ءاعرل هع هللا لوسر صخر »

 ("'( اهدحأ يف هنومريف ءرحنلا دعب نيموي يمر أوعمجي مث

 : تع هلوقل ليللا يف يمري نأو : ج

 "7 رابنلاب ىعريو '« ليللاب يمري يعارلا »

 يم أ ل ل

 ] "كلذ لعف هيَ
 ىهتنا دقف « قيرشتلا مايأ نم ثلاثلا وأ يناثلا. مويلا يف يمرلا نم غرف اذإف

 ءادأ ىلع صرحيلو « هل هللا بتك ام ابيف ميقيو . ةكم ىلإ رفنيف جحلا كسانم نم

 . ةعامج ةالصلا

 ىنم مايأو ىنل هيإ ه

 ٠.2 رحنلا موي ربكألا جحلا موي » : يقع هللا لوسر لاق

 )١( ناخيشلا هاور .
 ةعامج هجحصو : ينابلألا لاقو ننسلا باحصأ هجرخأ ةقز .

 )( يفابلألا لاقو « ظفاحلا هدانسإ نسحو سابع نبا نع يقييلاو رازبلا هجرخأ : نسح :
 ةحيحصلا يف اهتجرخ دهاوش هلو 541 .

. 8١4 
 مقر ةحيحصلا يف ينابلألا خيشلا مهركذ عمج هلصوو «يراخبلا هقلع

05 

 ' ) )0مقرب عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو ءيلع نع يذمرتلا هاور : حيحص 8١5
 ءاورإلاو ٠١845 . ْ
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 لهأ انديع قيرشتلا مايأو « رحنلا مويو ١ رطفلا موي : كيَع لاقو

 ( "6 برشو لكأ مايأ يهو « مالسإلا
 "6 برشو لكأ مايأ ىنم مايأ » : هع لاقو

 ("”« هللا ركذو برشو لكأ مايأ قيرشتلا مايأ ١ : هّليَع لاقو

 نا ملا موي مْ « رحنلا موي هللا دنع مايألا مظعأ » : هل لاقو

 ؛ رحنلا موي يناث رقلا موي ١ : (7/ 7) [ ريدقلا ضيف ] يف يوانملا لاق
 .يرشخمزلا هركذ ةثالثلا مايألا يف اوبعت امم نومجتسيو نوميقي :يأ ؛هيف نورقي مبمأل

 بعت يف رحنلاو ةفرعو ةيورتلا موي مسوملا لهأ نأل هب يمس : يوغبلا لاقو
 نم امهصخي ال وأ امهتاذل امهلضفو . ها . ارق رحنلا نم دغلا ناكف ؛ جحلا نم

 تيمس - ديعلا موي دعب ةئالثلا يهو - قيرشتلا مايأ » : هللا همحر لاقو

 . سمشلل زربيو ددقي : يأ ؛ ىنمب ايف قرشي يحاضألا محل نأل هب

 لكألا ىلإ مايألا ةفاضإف ءنوركذيو نوبرشيو اهيف سائلا لكأي مايأ
 . صيصخت ةفاضإ ركذلاو برشلاو

 يف دبعلا قرغتسي العل ؛ هللا ركذي برشلاو لكألا بقعو : يفرشألا لاق

 كردتسملا يف مكاحلاو ؛ دواد وبأو يناسنلاو يذمرتلاو « هدئسم يف دمحأ هاور : حيحص )١(

 .6 045 مقرب عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو ءرماع نب ةبقع نع

 ينابلألاو نابح نبا هححصو هدنسم يف دمحأو «يواحطلاو ةجام نبا هاور : حيحص (؟)

 . 141"5/ مقرب عماجلا حيحص يف

 . هدنسم يف دمحأو . ملسم هاور (6)

 نابح نباو هكردتسم يف مكاحلاو « دواد وبأو , هدنسم يف دمحأ هاور : حيحص (4)

 خخ 01 .الو مقر .عماجلا حيحص يف ينابلألاو « نابح نبا هححصو « هحيحص يف

 . 5١18 ءاورالاو 255147 ةاكشملا
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 . « هللا قوقح مايألا هذه يف ىسنيو هسفن ظوظح'

 برشلاو لكألا فاضأ امل هنإف « مبمتتلا باب نم اذه » : يبيطلا لاقو

 مايالا هذه يف سانلا نال برشلاو لكآلاو ةعدلل الإ حلصت ال اهنأ مهوأ مايالا ىلإ

 ةيسفنلا تاذللاب مهتاقوأ اوقرغتسي اليل هللا ركذو : هلوقب كرادتف « نوطسبني

 يف مهو « هللا راّوز موقلا نأل كلذ ُه2َُ ىفطصملا لاق امنإ : عمج لاقو

 اذك « هفاضأ نم نذإ نود موصي نأ فيضملل سيلو « مايألا هذه يف هتفايض

 هتيب ةرايز ىلإ هدابع اعد ىلاعت هنأ كلذ رس اولاقف ةمئألا رباكأ كلذ يف هافتقاو

 هلبقف 2« مهيذه اوحبذو « هتقاط غلبمو هعسو ردق ىلع لك ىدهأ دقو « هوباجأف

 اوبرقت امم مهمعطأو « اهيلع مهعمج ةدئام مط بصنو « ةفايض هنم مهل ذختاو « مهنم

 كولملا ةنسو « مايأ ةثالث ابارشو اماعط هراوز عسوُأف « مايأ ةثالث ةفايضلاو « هيلإ هب

 يه ةبعكلاو « رادلا يف ْنَم نومعطي !؟ « بابلا ىلع نم اومعطأ اوفاضأ اذإ مهنأ

 يعفاشلا بهذمو « هتفايضب لكلا هللا ٌمعف «رادلا باب راطقألا رئاسو « رادلا

 كلام هزوجو ( هدقعو ةفينح وبأ همرحو « دقعني الو مارح قيرشتلا موص نأ

 . ها « يدهلل مداعلا عتمتملل دمحأو

 ضرع « كسانملا نمحرلا ليلخ مههاربإ ىتأ امل ) : لاق هعفري سابع نبا نع

 مث « ضرألا يف خاس ىتح تايصح عبسب هامرف ةبقعلا ةرمج دنع ناطيشلا هل

 ضرع مث « ضرالا يف خاس ىتح تايصح عبسب هامرف ةيناثلا ةرمجلا دنع هل ضرع

 نبا لاق « « ضرألا يف خاس ىتح تايصح عبسب هامرف ةئلاثلا ةرمجلا دنع هل

 .' نوعبتت مكيبأ ةلمو , نومجرت ناطيشلا : سابع
 هع هللا لوسر ىلإ ليئاربج ءاج و : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص : احلا لاق 00



 ةرمعلاو جحلا لئاضف قر

 تافرع هارأ مث رامجلا هارآف ىنم لخدف « ريبث هل جرفناف كسانملا هيريل هب بهذف

 غبن مث « خاس: ىتح تايصح عبسب ىمرف « ةرمجلا دنع هَ يبنلل ناطيشلا غبنف
 ةبقعلا ةرمج يف هل غبن مث ء خاس ىتح تايصح عبسب هامرف ةيناثلا ةرمجلا يف هل

 6 بهذف خاس ىتح تايصح عبسب هامرف

 ةنس لك ىمرت يتلا رامجلا هذه « هللا لوسر اي الق ٠ : لاق ديعس يأ نع

 لثم اهومتيأر كلذ الولو , عفر اهنم لبقي ام لاقف ٠2 صقنت 5 اهنأ بسحتف

 | 0« لابجلا

 رامجلا يمر لعج امنإ ١ : لاق هع يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 ."'« ريغل ال هللا ركذ ةماقإل ةورملاو افصلا نيب يعسلاو فاوطلاو

 ةعامجلا ةالصو « ىنم مايأ يف ةيناحورلا لك ةيناحورلا ىلإ يخأ لاعت

 . فيخلا دجسم ام كاردأ امو . فيخلا دجسم يف

 ©!« ايبن نوعبس فيخلا دجسم يف ىَلص » : هِي هللا لوسر لاق

 .. ىركذلا ةعورل ايو .. هللاي ... ايبن نوعبس هيف لص دجسم يف يلصت

 انب يداحلا اهيأ قفرتف ىنم كيتاهو فيخلا هذه

 ىستقت  عومدلا مويلا اذلو اكبلا انددعأ فقوملا

 . 477/١ .يبهذلا هقفاوو دانسإلا حيحص وهو عاجلا هاور (1)

 يف مالا هاورو « فيعض وهو يميهلا نانس نب ديزي هيفو طسوألا يف يناربطلا هاور (1)
 . 8-7308 ها// ١ كردتسملا رصتخم ققحم كلذ ىلإ بهذ . هريغل نسح وهو كردتسملا

 . 459/١ حيحص :يبهذلا لاقو دانسإلا حيحص وهو ,كردتسملا يف مكاحلا هاور (6)

 لاق « يرذنملا هدانسإ نّسسحو [ ةراتخلا ] يف يسدقملا ءابسدلاو يناربطلا هجرخأ : نسح (4)

 دجاسلا ريذحت ] يف هتققح 5 ىرخأ اقيرط هل نأ رابتعاب لاق اك وهو : ينابلألا
 . ها ع دجاسم روبقلا ذاختا نم



 ةرمعلاو جملا لئاضف

 : هللا همحر ةيزوجلا مق نبا لوقي

 ىنم نم لزانملا كلت ىلإ اوداعو
 اثلاثو امويو اموي اهب اوماقأ

 ةيشع' رامجلا يمر ىلإ اوحارو

 اهب مهفقوم كانيع ترصبأ ولف
 انإ براي براي نوداني
 هلهأ تنأ ام كنم وجرن نحن اهو

 اومٌعنتو اهدنع مهانم اولاتو
1" 1 

 اوملعاو ليحرلاب مبيف نذاو
 مهعم هلو ريبكتلا مهراعش

 اومحريل فكالا كلت اوطسب دقو
 ملعتو كاوس وعدن ال كديبع

 معنُتو ليزجلا يطعت يذلا تنأف









 فرح ٠ ش ش ةرمعلاو جملا لئاضف

 [] عادولا فاوط 3

 يدجسم يف ةالص و : هع لاق دقو « هيف ةالصلاب تيبلا عادو نآ دقو

 مارحلا دجسملا يف ةالصو « مارحلا دجسملا الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ

 ."0 هاوس اميف ةالص" فلأ ةئام نم لضفأ

 تيبلا عدوي نأ هيلعف ؛ ليحرلا ىلع مزعو « هجئاوح ءاضق نم ىبتنا اذإف

 يبنلا لاقف « هجو لك يف نوفرصني سانلا ناك : لاق سابع نبا ثيدحلا فاوطلاب

 ش نع تيبلاب فاوطلا هدهع رخآ نوكي ىتح دحأ نرفني الو : هلع

 لوألا وه نوكي نب تيبلا مظعت هيف رسلاو ٠ : هللا همحر يولهدلا لاق

قفاومو « رفسلا نم دوصقملا وه هنوكل اريوصت «رخآلا وهو
 عيدوت يف مهاداعل ة

 ' .:© ملعأ هللاو . رفنلا دنع اهكولم دوفولا

 ٠ فاط نمف «ةيكلم ةوقب وشحماك.تيبلا نأ انايع اندهاش دق و :يولهدلا لاق

 اذإ هيلإ ىلعألا الملا تاوعد فطعيو هللا ةمحر يف ضوخي ةالص يف وهف تيبلا

 . « هل اًحرشو هناميإل انايبت ناك ؛هدوعومل اقيدصتو هللا رمأب اناميإ ناسنإلا هلعف

 : تاظحللا هذه روصي يناعنصلا انمامإو انخيش كرتنلو

 ءاشغت "تمن شرعلا بر ةمحرو اقدحم تيبلاب هللا جيجح تابو

 . هاتجزم ءامدلاب ؛ نيع عمد ىّوس ١ ىرت امف ليحرلاب اقافر تعادت

يج هححصو حيحص دانسإب اعوفرم رباج ثيدح نم دمحأ هاور : حيحص (ةلبز
 مدركذ ع

 ش : ١179 . ٠ ءاورالا يف ينابلألا

 . يراخبلاو. ملسم "ود )2

 . فرصتي ال فرظ ديعبلا ناكملل هب راشي مسا : تن "ف



 الورم

 يلا رجحلاو هللا تيب ةقرفل
 اهعإ تيب جاجحلا تعدوو

0 1 

 ةرسح بحاصو كاب مي هللف

 هتيبل اموي عيدوتلا دهشت ولف

 هنإ هللاو دالوألا ةقرف امف

 هردق فرعي سيل برجي مل نمف
 انبولقو اندابكأ تعّدص دقل
 ةدوع لمّؤن نأ الول هللاو

 ينارونلا .. قيقرلا بلقلا يذ بولقلا بيبط ىلإ هللا كمحري رظناو
 : تيبلا عادو ةظحل فصي وهو عمدلا رطمتسي فيك مقل نبا

 ةجاح لك ىنم نم اًوضفت امو
 ةيشع مارحلا تيبلا ةبعكلا ىلإ
 اونقيأو مهنم عيدوتلا اند الو

 عدومل ةفقو الإ قي ملو
 لا عدوأ كلانه دابكأ هللو

 اريحتم اتهاب الإ رت ملف

 ةميقم مكيلإ يقاوشأو تلحر
 يتنعأ ينثي قوشلاو مكعدوأ

 ءىرما ىلع اموي بيرغت ال كانه

 مكبر هللاب سيعلا نيقئاس ايف

 موحن قوشلا هداق بحم اولوقو
 اهب متنأ ةهجو يفرط عبتأو
 . حئارو داغ لك مكنع لئاسأ

 .ةةرمعلاو جملا لئاضف

 هانيع نزحلا نم يرجت مهلكو
 هافوت ناك هللا نأب دوي

 هاندجو رم تيبلا قارف نإف

 .هانربخ ءيش كاذ ىهدأو رمأ

 هانركذ دق ام قيدصت دجت ٌبرِجف

 هانيرش قارفلا ّرم نم نحن امل
 هانعجف نيح توملا انقذل هيلإ

 اومدقت حاطبلا كلت مهب تلاسو
 اوملسو اوّلصو اعبس اهب اوفاطو
 مرصتم هلبح .ينادتلا ناب

 مجست كانه نافجأ هللق

 مرضت اهيف راثلاف اهب مارغ
 ملا ماهتسملا بحملا بوذي

 منرتي هوجش يدب رخآو
 مرضتو بشت ينم ىمألا رانو

 ميم مكامح يف ىسمأ يبلقو
 متكي ناك يذلا هنم ادب ام اذإ

 اوملسو عوبرلا كلت ىلع يل اوفق
 اوملستو اوشيعت مكيف هبحن ىضق
 مخنو عبيرم اهامحم يلف
 ملسأو مكناطوأ ىلإ يموأو

 ربخ ل



 خي ةرمعلاو جملا لئاضف

 مرضتت ىسألا ران هبلق يفو هبحي نمع قاتشملا ربصي كو

 منغمو بحملل زوفو هيلع 2هرادمو ىدهحلا لصأ مكبحو

 مرح هيلع فقو هقاوشأو هتامه دعب بصلا ماظع ىنفتو





 4هللا اوركذاف مككسانم ميضق اذإفإ





 فضل 0 ٠ ةرمعلاو جملا لئاضف

 [ل هللا اوركذاف مككسانم متيضق اذإف

 دشأ وأ مءابآ ركذك هللا اوركذاف مككسانم ميضق اذإف ) : ىلاعت لاق

 . قالخ نم ةرخآلا يف هل امو ايندلا يف انتآ انبر لوقي نم سانلا نمف اركذ

 © رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتآ انبر لوقي نم مهنمو

 .[ع١١5 2 5٠٠١ : ةرقبلا

 قاوسألا هذهو . .زاجنا يذو ةنجمو ظاكع قاوسأ نوتأي ةيلهاجلا لهأ ناك

 تارخافمو مالك قاوسأ كلذك تناك امنإ « بسحف ءارشو عيب قاوسأ نكت مل

 مهتلاسرف . دعب ةيناسنإ ةلاسر مه نكت مل « باسنألاب تامظاعمو « ءابآلاب

 مالسإلا نودبو مالسإلا لبق امأف مالسإلا اهب مهقطان يتلا يه ةديحولا ةيناسنإلا

 هللا ركذ ىلإ مالسإلا مههجويف ءىامسلا يف مه ركذ الو «ضرألا يف مهل ةلاسر الف

 ءهللا الإ اوركذت نأ زوجي ال ثيح ءابآلا نوركذت مكنإ : جحلا كسانم ماتخ يف

 نم نيدرجتم هيلإ مجرخ متنأو « هلل اركذ دشأ اونوك لب . كاذب اذه اولدبتساف

 . باسنألا نم كلذك اودرجتف « بايثلا

 يقلل ديدجلا نازيملا وهو « ىوقتلا نازيمب مهتالامو سانلا ريداقم هللا مهيريو

 . ةيآلا 4 .. لوقي نم سانلا نمف ظ ةيرشبلا

 « اب لوغشم « اهلع صيرح وهف « ايندلا همه اقيرف : نيقيرف كانه نإ
 هلعجا مهللا : نولوقيف جحلا يف فقوملا ىلإ نوئيجي بارعألا نم موق ناك دقو

 نكلو « ائيش ةرحخآلا رمأ نم نوركذي ال « نسح ٍدالو ماعو « بصتخو ثيغ ماع

 8 عاقبلاو لايجألا يف روركم سانلا نم جذومن اذهف « مودأو معأ ةيآلا لولدم

 ؛ ءاعدلاب هللا ىلإ هجوتي نيح ىتح اهركذي . اهدحو ايندلا همه يذلا .جذوفلا

 ٠ هيلع هقلغتو « هللاعب طيمنتو « هسفن غارف ًالمتو « هلغشت يتلا يه اهنأل



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ش 1 فض

 « ايندلا يف ةنسحلا ديري هللاب لوصوم هنأل ؛ اسفن ربكأو « اقفأ حسفأ اقيرفو
 يفو ةنسح ايندلا يف انتآ انبر 8 : لوقي وهف ةرخآلا يف هبيصن ىسني ال هنكلو
 . 4 رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا

 لب « ةنسحلا عون نوددحي الو « نيرادلا يف ةنسحلا هللا نم نوبلطي مهنإ

 . نوضار مهل هرايتخاب مهو , ةنسح هاري .ام مه. راتخي هللا.« هلل اهرايتخا نوعدي
 . حجرأو حبرأ هللا نازيم يف وهو ءرهاظلا باسحلاب .ىتح حبار ريخألاو

 هآوقت: - هللا ركذ ىلإ هيجوتلاب ةكسانمو هرئاعشو جحلا مايأ يبتنت مث

 . « تادودعم مايأ يف هللا اوركذاو ©

 « جحلا مسوم ةبسانمب رشحلا دهشمب مهركذي مث . ىنم مايأ .. قيرشتلا مايأ

 هللا اوقتاو )> فيخلا دهشملا كلذ مامأ ىوقتلا رعاشم مهبولق يف شيجتسي وهو
 . # نورشحت هيلإ مكنأ اوملعاو

 ةضيرف حلا ةضيرف مالسإلا لعج فيك تايآلا هذه يف دجن اذكهو

 اهدشو « مالسإلا ةورعب اهطبرو « ةيلهاجلا اهروذج نم اهعلخ فيكو « ةيمالسإ
 .. بساورلاو بئاوشلإ نم اهاقنو « ةيمالسإلا تاروصتلاب اهلّلظو « هروحم ىلإ
 اهنإ ... ةريعش وأ ةداع نم هيقبتسي نأ ىأر ام لك يف مالسالا ةقيرط يه هذهو

 بوثلا يف ةقسانتم ةديدج ةعطق تداع امنإ « ةيلهاجلا يف تناك يتلا يه دعت مل

 مالسإلاو - مالسإلاف ةيمالسإ ةدابع تداع امنإ «« ايبرع اديلقت دعت مل اهنإ « ديدجلا

 . ىعري يذلا وهو « ىقبي يذلا وه - هدحو



 ةيبدملا لضف





 "و ةرمعلاو جملا لئاضف

 أل ةسيدمل_ لضف ال

 يئتوبلا دجسلا ةرايز
 ةالصلاو يوبنلا دجسملا ةرايز ةينب هدعب وأ جحلا لبق ةنيدملا ىلإ جاحلا هجوتي

 . مارحلا دجسملا الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم ريخ هيف ةالصلا نأل ؛ هيف

 ةضيرفلا ةالص وأ دجسملا ةيمت نيتعكر هيف لصف ؛ دجسملا تلصو اذإف

 . تميقأ دق تناك نإ

 كيلع مالسلا : الئاق هيلغ ٍمّلسو همامأ فقو هُم يبنلا ربق ىلإ بهذا مث
 . اريخ كتمأ نع كازجو كيلع هللا ىلص « هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ

 :الئاق هيلع مّلسف ءركب يأ مامأ فقتل نيتوطخ وأ ةوطخ كني طخا من
 هللا ١ يضر ءهتاكربو هللا ةمحنرو ع هللا لوسر ةفيلخ ركب ابأ اي كيلع مالسلا

 .اريخ دمحم ةمأ نع كازجو كنع

 ليس دعس وأ وطعم كلب نع طا

 . اريخ دمحم ةمأ

 | ١ لاو اريام لق دحسم لإ جرجا

 . ململا نم عيبا يف نم لع ملسو ءاو دمحم انآ ع كازجو ؛ كل '

 ءاذهشلا نم هعم نمو - هنع هللا يضر - ةزمح ربق رزو دحأ ىلإ جرخا .



 ةرمعلاو جلا لئاضف ا ل ا كلا

 ىلإ

 ثيداحأ عضو « اليلق اهم فقف اهجيرأ حوفيو 5 اهرون عشي ةنيدملا هذه

 م : كينيع بصن اهيف هع هللا لوسر

 ("” ةباط ةنيدملا- ىمس ىلاعت هللا نإو : 9ع هللا لوسر لاق

 ©« ةباط ةنيدملا يمسأ نأ ينرمأ هللا نإ » : هيوم هللا لوسر لاقو

 تمرح ينإو ع نمو هللا تيب مرح ميهاربإ نإ » : هع هللا لوسر لاقو

 .' « اهديص داصي الو ًاهاضع عقي ال «؟'اهيتبال نيب ام ةنيدملا

 نم ةكمب تلعج ام ئفعض ةنيدملاب لعجا مهللا ٠ : كي هللا لوسر لاقو

 .ُ 6 ةكربل لا

 « كليلخو كدبع ناك مهاربإ نإ مهللا » : مقا هللا لوسر لاقو

 9 نأ «ةنيدملا لهأل كوعدأ كلوسرو كدبع دمحم انأو «ةكربلاب ةكم لهأل

 ا” نيتكرب ةكربلا عم « ةكم لهأل تكراب ام يلثم مهعاصو مهّدُم يف مه

 ىلإ ةيحلا زرأت اك ةنيدملا ىلإ "”ررأأيل ناميإلا نإ » : 2ع هللا لوسر لاقو

 ."06 اهرحج

 نيمينعا حلاص نب دمحم خيشلل ةرمعلاو جيلا ةفص )غ1(
 . 58 - 58 م نم

نب رباج نع يقاسنلاو « ملسمو « هدنسم يف دمحأ هاور (ةفز
 ٠ ةرمس 

 11714 مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو «ةرمس نب رباج نع ريبكلا يف يناريطلا هاور (1)

 . دوسلا ةراجحلاو ( ءادوسلا ضرألا تاذ ضرألا : : ةرحلاو : : اهيئرح )5

 . رجشلا نم عون (6)

 . رباج نع ملسم هاور ()

 . سنأ نع ملسمو يراخبلاو دمحأ هاور“ (7)

 1985 مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو « يلع نع يذمرتا هاور : حيحص كيل]
 ٠

 7 . طسوألا يف يناريطلاو ؛ .هدنسم يف دمحأ هاور اذكو

 . عجب (5)
 . ةجام نباو ةهدنسم يف دجأو «ملسمو «يراخبلا هاور قلحا



 فهن ةرمعلاو جحلا لئاضف

 عصنتو .ءاهثيخ .يفنت ريكلاك . ةنيدملا امنإ» :هليَع هللا لوسر لاقو
 15 «اهبيط ش لإ

 . هديدحلا ثبخ رانلا يفنت اك لاجرلا يفنت «ةبيط اهنإو :هلَْع هللا لوسر لاقو فقل 2. هما 5 م .

 عطقي نأ « ةنيدملا يتبال نيب ام مرحأ ينإ ٠ : ِكَع هللا لوسز لاقو
 دحأ اهعدي ال « نوملعي اوناك ول مهل ريخ ةنيدملا , اهديص لتقي وأ « اهاضع

 "”اهئاوأل ىلع دحأ تبثي الو ءهنم ريخ وه نم اهيف هللا لدبأ الإ اهنع ةبغر
 ةنيدملا لهأ دحأ ديري الو: « ةمايقلا موي اديهش وأ اعيفش هل تنك الإ اهدهجو

 . 6 ءاملا يف حلملا بوذ ْوَأ ء صاصرلا بوذ رانلا يف هللا هباذأ الإ ّرشب

 يفإف « اهب تميلف ةنيدملاب تومي نأ عاطتسا نم » : هع هللا لوسر لاقو
 « اهب تومي نمل عفشا ْ قفز 0.

 2 "6 يبلج نيب ام فاخأ دقف ةنيدملا لهأ فاخأ نم ٠ : يع لاقو

 ."« هللا هفاخأ ةنيدملا لهأ فاخخأ نم » : ِهْيَع لاقو

 .'ءاملا يف حلملا بوذي اك هللا هباذأ ءوسب ةنيدملا لهأ دارأ نم» :هُْيَع لاقو

 . رباج نع يناسنلاو «يذمرتلاو ءملبسمو .«يراخبلاو دج هاور )3(

 ش . تباث نب ديز نع يقاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور (؟)
 . ةشيعملا يف قيضلا (؟)

 ١ . دعس نع  ملسمو «عةدنسم يف دمحأ هاور .(5)

 هحيحص يف نابح نباو « ةجام نباو « يذمرتلاو  هدنسم يف دمحأ هاور : حيحص )5(

 | .همك١ مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو «رمع نبا نع

 هححصو . رباج نع ركاسع نبأو « هخيرات ف يراخبلاو «( هدنسم يف' دمحأ هاور (5)

 0 . همم مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا

 « هدنسم يف دمحأو , راجنلا نباو « رباج نع هحيحص يف نابح نبا هاور : حيحص )7,

 4 الأ هححصو « بئاسلا نع ركاسع نباو . يبالودلاو « يفاسنلاو ينرحلاو
 ا مقر ةحيحصلاو 2 ةهىملم' مقر عماجلا حيحص

 . . دعس نع ملسمو . ةريره يلأ نع ةجام نباو ملسمو «هدئسم يف دمحأ هاور (8)



 ةرمعلاو جلا لئاضف ا ٠ فر

 قفز 5 9 - َّ 8

 « - ةنيدملا ينعي - نمآ مرح اهنإ « نما مرح اهنإ » : هيَ لاقو

 « اثدح ابيف ثدحأ نمف « روث ىلإ رْيَع نيب ام مارح ةنيدملا ٠ : لَم لاقو

 ("' نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف «اثدحم اهيف ىوآ وأ

 الو «نوعاطلا اهلخدي ال «ةكئالم ةنيدملا باقنأ ىلع» :هَلْيَع لاقو
0 

 ءلاجدلا

 عبس ةلوي اه« لاجدلا حيسملا بعز ةنيللا لدي الو : هك لاق

 ("« ناكلم باب لك ىلع «باوبأ

 اهلخدي الف « ابنوسرحي ةكئالملا دجيف « ةنيدملا لاجدلا يتأي ٠ : هَ لاقو

 . 2” هللا ءاش نإ نوعاطلا الو ء لاّجدلا

 : ةنيدملا ةرايزو ةبيط ىلإ هتلحر ركذي يناعنصلا لاق

 هالصمو ىفطصملا ىنغمل انلحر

 تعرشأ ةنسألا نأ ول هللاوو هانكرت ام هنود بورح تماقو

 هنود سورلا ىلع ىعسن اننأ ولو

 انباقر لوصولاب انم كلمتو

 دمحأ ةبحم يف اريسي ناكل

 نكن مل دمحم الول ىرولا برو
 ابق الو قيقعلا انقتشا ام هالولو

 هانشرف نويعلا نفج هنود نمو
 هانكلم ءيش لك انم بلسيو

 هانيرش لاصولا ىرشي ول حورلابو
 هاندنلش باك رلا او ىععسن ةبيطل

 هالول ةنيدملا وهن مل هالولو

 )١( فينح نب لهس نع ةجام نباو ءهدنسم يف دمحأو ملسم هاور .
 عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو ؛يلع نع هدنسم يف دمحأو دواد وبأ هاور : حيحص (؟)

 . 1١81 ءاورإلاو ء٠585 مقر

 . ةريره ينأ نع ملسمو « يراخبلاو , دمحأو . كلام هاور (*)
 . ةركب يلأ نع يراخبلا هاور (4)

 . سنأ- نع يذمرتلاو يراخبلاو دمحأ هاوز (هرأ



 ,يةرمعلاو جحلا لئاضف

 انتادح دجنب تنغ نإ دصقلا وه

 ىنم الو يل لق فيخلاو ةكم امو
 اهلك نكامالا .كلت تفرش هب

 انلاحر تدشو انرس هدجسمل

 همهمو رب لك هيلإ انعطق
 ةبيطل نيرئاسلا تامزع ا!ذك

 رجاحو لمرو انزج لبج ميو
 دمحم وحن قاوشألا انحنرت

 انتيأر قيقعلا عرج ادب الو

 ةبيط وحن نم ءاج اميسن انممش

 ةرسم بولقلا انم تكلم دقف

 اننويع ترق فيك هابجعاوف

 تبراقت دعب دعب انم هايقلو

 هبرقب انلصتإو هيلإ انلصو
 هنإو هيلع أنملسو انفقو

 انمالس مالسلاب انيلع درو

 هتافصو ىفطصملا قلخ ناك اذك
 مهلك ةبحألل انوعد مثو

 هدنع نيمامإلا ملستل انلمو

 ىشم هب ناكم يف انيشم دق مو
 تعتمت نويعلا اهيف هراثاو

 انبيبحل انقوش انرشن دق مو
 انبرل اندجس هيف هدجسمو
 ةنج كيناهف ' انمق هتضورب
 ةيقب هنم نوميملا ةربنمو

 فرخ

 هاندرأ علسو دجن امف الو

 هانارأ عرش لبق تافرع امو

 هاطعأو بيبحلا ّصخخ .دق كبرو
 هانفشك دق انقوش هيدي نيبو

 هانعطق انعو الإ لغاش الو

 هانم زع بيبحلل امزع هللا ىعر

 هانربع بعشو داو 1 هللو

 هانيرس دق امب يردن الو يرسنف
 هايؤرب نيحراف ىراكس ىواشن

 هانممش اميسن اي الهسو الهأف

 هانررس دق ام لثم رورس يأو

 هانيتأ بيبحلا نأ تنقيأ دقو

 هايقل لداعت ايقل اال هللاوف

 هانلصو اًلوصو ىلحأ ام هللف

 هانيدف كش ريغ نم انعمسيل
 هانأدب دق يذلا قوف انداز دقو
 هانفرع حاحصلا بتكلا يف كلذب

 هانصصتخخ دق اعدلاب بيبح نم مكف

 هاعيجض كانه اقح امهنإف

 هانلخد يمهابهلل لخدم مو

 هالصم ثيحب ًاننيلصو انمقو

 هانيفش برلقلا يف ليلغ نم كو
 هاندجس ادوجس ىلعأ ام هللف

 هارشبو يلصي اهيف نم زوف اي

 هانررك داؤفلاو اهيلع انفقوا



>53" 

 انبولق تنح عذجلا لثم كلذك

 ىشم ذإ دمحأل ابح ابق انرزو
 هئاول تحت ثعبلا موي ثعبنل

 ايلف عيقبلا تارازم انرزو
 هلوح ناك نمو هانرز ةزمحو

 دمحأ ةرايز نم اغلب الو

 حئاص نيبلاب حاص اذه دعب نمو

 انلمث تيتشتب اتوص هل انعمس

 هعادول ىفطصملا مون اانمقو
 هقارف دنع ربصلا فيك ربص الو

 دمحأ ةقرفل لقع وذ ريصيأ
 دمحم عادو نم ةاترسح اوف

 رظانب يدهج ردق هيلع يكبأس
 هرمأام هل يعيدوت تقو ايف

 ايناث دمحأل ينيندي هللا ىسع

 ةدوع هانغل ينقزراف بر ايف

 انبولق هيدل انفلخو انلحر

 انئارو نم هعبر انكرت او
 ةرظن دعب ةرظن هنم منغنل

 دمحم قارف عم ىنهي شيع الف

 ةقرحو هيلإ اقوش تمأ ينوعد
 ترج دق يب يتلا يذه يبحاص ايف

 موي نم هاواو:

 'ةرمعلاو جملا لئاضف

 هانددو بيبحلا دو #2 هيلإ
 هاطخت .اماقم وطخي امدق ىسع

 هادان نكامألا كلت نم هللا ذإ
 هانقزر تامملاو انفد كانه

 هاندهش نويعلاب اًدحأو اديهش

 هانركشو انبر اندمح انانم

 هانعطأ ام انتيل اي اولحرا لاقو

 هانعمس نيح توصلا رمأ ام ايف

 هاتببص عادولل الإ عمد الو

 هاتقرص هنع ريصلا نإ تابيهو

 هاندأ نيسوق باق نم يذلاو الف

 هاوأ قرفتلا

 . هابرغ عمدلا نم قرت ام قوشلا نم

 هالحأ ناك ام هللاو اقللا تقوو
 هاندمو بيبحلا برق اذبح ايف

 هاضرتو باوثلا هيف انن فعاضت
 هانبلق بلق ريغ نم دسج مكف

 هانددر هيلإ الإ رظان الف
 ٠ هانبغأ رورسلا هانبغأ املف

 هانهأ يشيعو يبوبحم دقفأأ

 هاوهأ ينأب يربق ىلع اوطخو
 هانلمع دق انجح يف يذلا اذهو

 مظعو « ثيل امنع هللا ىفتو « ةنيدما تباط ع هللا لوسرب « يأ .

 تقلخ دق اهنأك عمسلا لبق بلقلا يف لمعي نكامألا كلت ركذ « اهيف اهيف ءيش لك



 5:١ ْ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ,.(5) هد

 « نمُعل لّسَعل سيل ٌعْسمَل "علم "'عّلسِل » عبطلا نيط نم

 عمج مايأ دري عمجب ير اطوأ ددبم وعدي باجم له
 علس نود هطحي اليقث ان مه هلمحأ ىوقلا نيمأ ْؤأ

 يعفرو فيلصلا ال يدم لاط  هابص نم ةحفن نع يلب اجرفاف

 عسل ةيقر حيرلا يف اهارث ض ١ رأ ىلع يرجي ممسنلا كاذ نإ

 490+ بمن انبحي لبج دحأو : قلم ا لوسر لاق

 ابحي لبج ًادحأ نإ ٠ : هع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو
 نفك .٠

 0 ( هبحنو

 ميظعتو « اميظعت ءيش لكل نأ : ةنيدملاو ةكم مرح يف رسلا ٠ : يولهدلا لاق

 نإف « مهدالب ةلحو كولملا مح نم ذوخأم هلصأو « ابيف امل ضرعتي ال نأ عاقبلا

 . باودلاو رجشلا نم ابيف امل اوضرعتي ال نأ يضتتقي هايإ مهميظعتو مه موقلا دايقنا

 . ةّلملا ىلإ عجرت ةدئاف هذهف « نيدلا رئاعشل ءالعإ ةنيدملا ةرامع : لاقو

 .« هيف ُهيَع يبنلا ناك ام هل ركذم دجسملا كلذ يف لولحلاو عاقبلا كلت روضحو

 - عيقبلا : ينعأ - داو نم ابيداو هللو

 )١( نما يف تبني رم رجش : عّلسلا .
 . ةرونملا ةنيدملا نم بيرق لبج : علم (5)

 . ةفشلا نطاب يف داوس : ْسْعل (")

 « هدنسم يف دمحأو , سنأ نع يذمرتلاو « دعس نب لهس نع يراخبلا هجرخأ (4

 [ هيلامأ ] يف نارشب نب مساقلا وبأو , رماع نب ديوس نع ءايضلاو «ريبكلا يف يناربطلاو

 1 ش . ةريره يلأ نع



 ةرمعلاو جيلا لئاضف قش

 « كرابملا يداولا اذه يف لص نأ - قيقعلاب وهو - يبر نم تا ةليللا يناتأ
 ١ د 3
 . '«© ةجح يف ةرمع لقو

 ("0© قيقعلا بحأ ينإ » : هلع لوسر نع ثيدحلا يفو

 : ةدئاف ه

 : ءامسأ ةرشع ةنيدملل

 « رادلا « برغي « دّدْنَي « ةروبجم « راّبَج « ةنيكسم « ةباط « ةّبيَط « ةنيدملا

 . ةبوبحماو ةَّبْبَحَملا : اهئامسأ نم نأ ءاجو , ناميإلا

 : ةنيدملل هقوش يف رعاشلا لاق

 ةليل ّنتيبَأ له يرعش تيل الأ
 هلأكو ءانل داب ٌدُحُأ لهو
 هنو ينيب لْخضل ١ بارسلا ٌبخي

 اهئرظ ْنِإ ةرظن ُنافش نإ
 ينناك ىتح مُجّنلا ىعرأل ينإو
 ادب نإ يناملا قربلل قاتشأو

 : رعاشلا لوقيو

 ينناعأو يل (©9 رمايلا ءاد نأ ولف

 ٌبورد يلع قلْغُت ملو 0 علسي

 ٌبينُج تابرقملا مامأ ناصح

 ٌبيغيو ةرات ينيعل وُدِبيف

 ٌبيرق ناترحلاو دحأ ىلإ
 2 . 1 .٠ و

 بيقر ءامسلا يف مج لك ىلع
 ٌبوُنَج بهج نأ اقوش دادزأو

 اًينافش قيقعلا حاورأب بيبط

 .ةضورلاب فيكف «همئاوقو ربنملاب فيكف ءدجسملاب فيكف «قيقعلا نع اذه

 )١( يراخبلا هاور . ْ

 نسح هدانسإو ريبكلا يف يناربطلا هاور (؟) .
 7) ١ لّسلا وعدت برعلا تناكف لسلا هباصأ ناك : رضمم نب سايلإ ءاد ١ سايلإ ءاد «6 .



 عادولا ةجح

 ' اذه يماع دعب جحأ ال يلعل يردأ ال ينإف . مككسانم ينعاوذخ » .





 عه ش ْ ش ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ال عادولا ةجح األ

 : يع هللا لوسر ايف لاق يتلا عادولا ةجح دنعانب طحيو بكرلا يضم + اريخأو

 يتجح دعب جحأ ال يلعل يردأ ال يف مككسانم ينع اوذخأتل »

 قفز
 © هذه

 : ةياور يفو

 دعب جحأ ال يّلعل يردأ ال ينإف , مككسانم ينع اوذخ سانلا اميأ اي

 ( اذه يماع

 ؟ ٌمرحأ موي يأ : سانلا اهيأ ايو : هَ لا لوس لاق عادولا ةجح يو

 مءامد نإف : لاق « ربكألا جحلا موي : اولاق ؟ مرحأ موي يأ ؟ مرحأ موي يأ

 يف ءاذه مكدلب يف ءاذه مكموي ةمرحك « مارح مكيلع مكضارعأو مكلاومأو

 « هدلو ىلع دلاو ينجي الو الأ , هسفن ىلع الإ ٍناج ينجي ال الأ ءاذه كرهش

 نكلو « ادبأ اذه مدلب يف دبعي نأ سيأ دق ناطيشلا نإ الآ . هدلاو ىلع دلو الو

 ملسملا نإ الأ ء اهب ىضريف « مكلامعأ نم نورقتحت ام ضعب يف ةعاط هل نوكتس

 نإو الأ « هسفن نم لحأ ام الإ ءيش هيخأ نم ملسمل لحي سيلف ٠ « ملسملا وخأ

 « نوملظُت الو نوملظت ال مكلاومأ سوؤر مككل « عوضوم ةيلهاجلا يف ابر لك

 ةيلهاجلا يف ناك مد لك نإو « هلك عوضوم هنإف « بلطملا دبع نب سابعلا ابر ريغ
 الأ « بلطملا دبع نب ثراحلا مد ةيلهاجلا مد نم عضأ مد لوأو «٠ عوضوم

03 2 2 

 . يقبيبلاو دمحاو دواد وبا هجرحأ : حيحص قل

 : دئاوزلا عمجم يف يمئيملاو يلاسنلا هجرخأ : حيحص (؟)



 ةرمعلاو جيلا لئاضف ؟4

 ريغ ائيش نهنم نوكلمت سيل « مكدنع '”ناوع ّنه امنإف , اريخ ءاسنلاب اوصوتساو
 , عمجاضملا يف نهورجهاف نلعف نإف « ةئيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ « كلذ
 نإو الأ « اليبس نييلع اوغبت الف . مكنعطأ نإف ء حّربُم ريغ ابرض نهوبرضاو
 الف . مكئاسن ىلع مكقح امأف , اقح مكيلع مكئاسنلو . اقح مكئاسن ىلع مكل
 ٌنهقح نإو الأ , نوهركت نمل مكتويي يف ْنذَأي الو , نوهركت نم مكّشرف نئطوي
 ."'0 نهماعطو نهتوسك يف نييلإ اونسحت نأ مكيلع

 مكموي ةمرحك مارح مكيلع مكلاومأو ّمءامد نإ ١ : رخآ ثيدح يف لاقو
 )2 "7عوضوم يمدق تحت ةيلهاجلا رمأ نم ءيش لك نإ الأ ءاذه مرهش يف « اذه

 نب ثدراحلا نب ةعيبر مد انئامد نم هعضأ مد لوأو 2 ةعوضوم ةيلهاجلا ءامدو

 نب سابعلا ابر انابر نم عضأ ابر لوأو . عوضوم ةيلهاجلا ابرو « بلطملا ديع

 ْش ةئامأب نهومتذخأ مكنإف « ءاسنلا يف لل وقتاف ء هلك عوضوم هنإف « بلطملا دبع
 اًدحأ مكشرف نئطوُي ال نأ َنييلع مكل نإو ىللا ةملكب نهجورف متللحتساو هللا

 / نهقزر مكيلع نحو « حريم ريغ اًبرض نهوبرضاف كلذ نلعف نإف « هنوهركت
 . هب ممصتعا نإ هدعب اولضت نل ام مكيف تكرت ينإو ٠ فورعملاب نهتوسكو

 تغلب دق كنأ دهشن : اواق ؟ نولئاق منأ امف « ينع نولوثسم متثأو « هللا باتك

 00+ دهشا مهللا : لاقف ١ تحصنو تيدأو

 لبق .. ةرخآلا ىلإ اهريس يف هتمأل هتك هللا لوسر اهعضي ةئيضو ملاعم .
 . يمأو وه يلأب انايند نع لحري نأ

 . هضرعو هلامو همد ةمرح .. ملسملا ةمرح : ملاعملا هذه نم

 . تاريسأ (0)

 هنسحو « صوحألا نب ورمع نع ةجام نباو ؛ ّقاسنلاو . يذمرتلا هاور : نسح (؟)
 . 5094٠ ءاورإلاو « 5817٠١ ةاكشملا عرختو , الالدال مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا

 . لئاز عوفرم : يأ (0)

 . رباج نع ّقاسنلاو دواد وبأو ءملسم هاور (54)



 <34 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 « اثالث انمّوم لتق نميف "يلع ىبأ هللا نإ » : هع لاق

 '؛ ءامدلا يف ةمايقلا موي سانلا نيب ىضقي ام لوأ » : هلع لاقو

 .©6 ملسم لجر لتق نم هللا ىلع نوهأ ايندلا لاوزل » : ِهيكَع لاقو

 هللا مهّبكل نمؤم مد يف اوكرتشا ضرألاو ءامسلا لهأ نأ ول :  هيَ لاقو

 - رانلا يف مههوجو ىلع

 ©"ءامارح امد بصي مل ام هنيد نم ةحسف يف دبعلا لازي الد : هلكيع لاقو

 « امارح امد بصي مل ام احلاص ' اقنع نمؤلا لاول : هع لاقو
 . "#7 حلب امارح امد باصأ اذإف

 قفز

( 

 نت ةكلا لان الف «اسالس يعأ لع ماسلا رهش نإ يع لاو
 01 هنغ مي د ىتح

 )١( مهتبوت لوبقب هئاعد لوبق مدع دارملاو .

 نباو « كردتسملا يف مكاحلاو , يناسنلاو ء هدنسم يف دمحأ هاور : حيحص ثيدح (؟)

 . ١5914 عماجلا حيحص يف ينابلالا هححصو , دعس

 . دوعسم نبا نع ةجام نباو يناسنلاو ملسمو يراخبلاو هدنسم يف دمحأ هاور (*)

 . 4181 مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو ءرمع نبا نع يناسنلاو يذمرتلا هاور :حيحص (4)
 حيحص يف ينابلألا هححصو ءاعم ةريره ينأو ديعس ينَأ نع يذمرتلا هاور : حيحص . (0)

 . 51١7 مقر عماجلا

 . رمع نبا نع هدنسم يف دمحأو يراخبلا هاور (1)
 . ريخلا يف قباوس هل يذلا « قنعلا ليوط : قنعملا (17)
 . . عطقناو ايعأ : يأ : حلب )04(

 ءءادردلا ينأ نع ةيلحلا يف ميعن وبأو « هخيرات يف يراخبلاو , دواد وبأ هاور : حيحص ()
 . الها. مقرب عماجلا حيحص يف ينابلالا هححصو «تماصلا ني ةدابع نو

 )٠٠١( هدمغ يف هعضوب كلذو « : هيفخي .

 ) )01١مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هنسحو ؛ةركب ينأ نع رازبلا هاور : نسح 544 .
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 ("”« رفك هلاتقو ء.قوسف ملسملا بابس » : هلي لاقو

 : هلكأو ابرلا نع يبنلا يناعملا هذه نمو

 رهظ اذإ ٠ : هع هللا لوسر لاق دقو « هلوسرلو هلل برح ابرلا لكأو
 ("” هللا باذع مهسفنأب اولحأ دقف ةيرق يف ابرلاو انزلا

 همأ ينأي يذلاك هاندأ « اباب نوعبسو نانثا ابرلا باوبأ نإ » : ِهُليقَع لاقو

 00 مالسالا يف

 0 همأ لجرلا حكني نأ اهرسيأ « ””ابوح نوعبس ابرلا ٠ : هع لاقو

 ةغس نم هللا دنع دشأ ملعي وهو لجرلا هلكأب ابر مهرد 9 : يع لاقو
0 

 "6 ةينز نيثالثو

 مه « هبتاكو « هيدهاشو « هلكومو « ابرلا لكأ هللا نعل » : هلع لاقو

 . ”« ءاوس هيف

 : هُكَع هللا لوسر لاق دقف كلذ يف عوقولاو ملسملا ضرع يف ةلاطتسالا امأ
 ضرع ابرلا ىبرأ نإو .همأ لجرلا حكني نأ لثم اهرسيأ اباب نوعبسو ةئالث ابرلا»

 نبا نع ةجام نباو « يناسنلاو . يذمرتلاو . ملسمو , يراخبلاو .دمحأ هاور )١(

 . لفغم نب هللا دبع نع يناربطلاو ء دعس نعو « ةريره يبأ نع ةجام نباو « دوعسم
 هححصو « سابع نبا نع كردتسملا يف مكاحلاو « ريبكلا يف يناربطلا هاور : حيحص )٠١(

 . 597 مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا

 حي )2

 . مثالا نم اباب نيعبس لدعي دارملاو : امإ (54)

 ةيكتراب مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو ؛ةريره يلأ نع ةجام نبا هاور : :حيحص (5)

 ينابلألا هححصو « ةلظنح نب هللا دبع نع ريبكلا يف يناريطلاو دمحأ .هاور : حيحص (5)

 . 11/٠" مقر عماجلا حيحص يف

 . رباج نع ملسمو ءهدنسم يف دمحا هاور (1)
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 0 ملسملا د

 , همأ لجرلا نايتإ لثم اهاندأ ء اباب نوعبسو نانثا ابرلا » : هلع لاقو
 , "”« هيخأ ضرع يف لجرلا ةلاطتسا ابرلا ىبرأ نإز

 .« لاجرلا قئاقش ءاسنلا » :ِليَع هللا لوسر لاق دقو «ءاسنلاب ةيصولا اهنمو

 اهالغأ امو « لوقلا نم بيطلاو ثيدحلا نسحأ هللا باتكب ةيصولا نمو

 . سمشلا قوف ةمألا هذه عضوم ناكل اهب انكسمت ول ةيصو

 يكيي انهو ... غلب دق هنأ ةمألا هذه ىلع قاثيملاو دهعلا ذخأ اهنمو

 , اذل ء صاخ باتك اهل درفي نأ.اهب ىلوأ عادولا ةجح يف يتلا يناعملاو « قيدصلا

 . طقف عادولا ةجح ىلعو اهيلع هيونتلا ىلع انرصتقا

 عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو «دوعسم نبا نع كردتسملا يف ماحلا هاور : حيحص (1)
 | . 88718 مقر

 عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو هءاربلا نع طسوألا يف يناربطلا هاور : حيحص .(١؟) |

 . 41١الا مقرب ةحيحصلاو ١ مقر





 «مف عفانم اردهشيل





 ندي 1 ةرمعلاو جملا لئاضف

 [ مهن عفانضم اودهشيل ا

 « مهلصوأ همرح ىلإو « مهزنأ هئانفيو ء مهلمح هتيب ىلإ نم ناحبس
 . 4 مهن عقانم اودهشيل لف مه ريخلا عمج دقق مهلّمج هدصق صالخإبو

 لامآلاب اوعمتجاو « اورازو همرح ىلإ مهلصوأو « اوراثف هقيفوتب مهكرح
 اودهشيل » مهزنأو « بابحألا ىلإ مهفاضأ نم « مهناضف ( اورادتساو تيبلا لوح

 . 4 مه عفان
 مسوم جحلاف .. ريثك عيبا اه اهدهشي يتلا عفانملا نأ يخأ اي ملعا

 « فراعتو عاتجا رمتؤم جحلاو .. ةدابع مسومو ةراجت مسوم جحلا « رمتؤمو
 يقتلت اك « ةرخآلاو ايندلا اهيف يقتلت يتلا ةضيرفلا وهو ... نواعتو قيسنت رمتؤمو
 زوفلاو .. اياطخلا ريفكتل ليبس وهو .... ةبيرقلاو ةديعبلا ةديقعلا تايركذ اهيف
 ..ءاعدلا ةباجإو ءتاجردلا عفرو «نيدهاجما باوث لينو . .رقفلا ىلع ءاضقلاو ..ةنجلاب
 .هتكئالم خيجحلاب هللا يهابي هبو .. بيذهتو سفنلل ةيبرتو ..ريغلا عم لفاكتااو

 ىبجت ثيح « ةجئار اقوس جحلا مسوم يف نودجي ةراجتلاو علسلا باحصأ
 لك نم جيجحلا مدقيو + ضرألا فارطأ نم .. ءيش لك تارمث مارحلا دلبلا ىلإ

 ىتش يف ضرألا ءاجرأ يف قرفت ام مهدالب تاريخ مهعمو ءرطق لك نمو جف
 ضرعمو ةراجت مسوم وهف ء دحاو مسوم يف مارحلا دلبلا يف هلك عمجتي مساوملا
 | .. ماع لك يف ماقت ةيلاع قوسو . جاتن

 ش هتيب يف هللا نم اهبرق رعشتست يهو « حاورألا هيف وفصت ةدابع مسوم وهو
 + هيلع موحت يتلا تايركذلا حورتستو « تييلا اذه لوح فرت يهو . مارحلا
 . ديعب نمو بيرق نم فايطألاك فرتو
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 . هبر ىلإ فجاولا ققاخلا هبلقب هجوتيو « همأو

 رجاه لكوتو « مزمز عم اهتصق « اهلفطل ءاملا حورتست:وهو رجاه فيطو

 . ابر ىلع ليمجلا

 ةذلفب ةيحضتلا يف ددرتي الف « ايؤرلا ىري وهو مالسلا هيلع مهاربإ فيطو

 لجعت هللا ةمحر اذإو « ديعبلا قفألا كلذ ىلإ ةنمؤملا ةعاطلا يف يضميو « هدبك

 . مظع حبذب ءادفلا يف

 يف تيبلا نم دعاوقلا ناعفري - مالسلا امهيلع - ليعامسإو مهاربإ فيطو

 . © ملعلا عيمسلا تنأ كنإ انه لبقت انبر 8 عوشخو ةبانإ

 هللا ىّبن فيكو « عباتتو فرت تايركذلا كلتو فايطألا اذه لظتو

 محر عدويل وجني « هرذنب ءافو هل بلطملا دبع هحبذ نم بلطملا دبع نب هللا دبع

 ! تومي مث - هلع هللا لوسر دمحم - هللا ىلع هللا قلخ مركأو ةفطن رهطأ ةنمآ

 . ريبكلا ميركلا ديحولا دصقلا اذهل حبذلا نم هللا هادف امتأكف

 جردي وهو ِهُوَع هللا لوسر دمحم نم تايركذلاو فايطألا بكاوتت مث
 دوسألا رجحلا عفري وهو « تيبلا اذه لوح « ىرغلا اذه قوف هابصو هتلوفط يف

 .. لئابقلا نيب بشنت تداك يتلا ةنتفلا ءىفطيل هعضوم هعضيف نيتميركلا هيديب

 هتاوطخخ نإو ... فكتعي وهو ... بطخي وهو .. فوطي وهو .. يللصي وهو

 داكي « ريمضلا يف ةصخاش لثمتتو « رطاخلا يف ةيح ضبنتل مالسلاو ةالضلا هيلع

 نم دشحلا تاوطخو .. تايركذلا كلت يف قرغتسم وهو اهحملي كانه جاحلا

 « تيبلا كلذ لوح « ىرثلا اذه قوف فدتو فرت مهفايطأو « ماركلا هتباحص

 . راصبألا اهارت داكتو « نذألا اهعمست داكت

 هيف نودجي رمتوم .. ةبطاق نيملسملل عماج رمتْؤم هلك كلذ دعب جحلاو
 مكيبأ ةلم ا ليلخلا مهاربإ مهبأ ذنم نمزلا قامعأ يف براضلا قيرعلا مهلصأ
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 ؛ هيلإ اعيمج مهدشي يذلا مهروحم نودجيو « لبق نم نيملسملا ماّمس وه مهاربإ
 يتلا مهتيار نودجيو .. اعيمج اهيلع نوقتليو . اعيمج اهيلإ نوهجوتي يتلا ةلبقلا هذه

 ناولألاو سانجألا قراوف اهلظ يف ىراوتت يتلا ةدحاولا ةديقعلا ةيار .. اهيلإ نوئيفي

 اهتيار ىلإ تءاف ول دحأ اهل فقي ال يتلا نييالملا .. نيياللا مضي يذلا طبارتلاو
 ١ . ديحوتلاو ةديقعلا ةيار .. ددعتت ال يتلا ةدحاولا

 لدابتو « ىوقلا ديحوتو ططخلا قيسنتو رواشتلاو فراعتلل رمتْوم وهو
 لماكلا دحاولا يمالسإلا ملاعلا كلذ ميظنتو ,. براجتلاو فراعملاو علسلاو عفانملا

 لالظ يفو .. هللا تيب نم برقلاب .. هللا لظ يف. .. ماع لك يف ةرم لماكتملا

 , ناكم بسنأ يف ةرضاحلاو ةبئاغلا تايركذلاو « ةبيرقلاو ةديعبلا تاعاطلا

 بسحب ليج لك 4 مهل عفانم اودهشيل »8 : هناحبس هللا لوقي ذإ كلذلف
 هضرف نأ موي جحلاب هللا هدارأ ام ضعب كلذو . هتايضتقمو هيراجتو هتاجاحو هفورظ

 . سانلا يف نذوي نأ مالسلا هيلع مهاربإ رمأو « نيملسملا ىلع

 : (470/ )١ [ لالظلا ] يف هللا همحر بطق ديس خيشلا لوقي
 يذلا تيبلا دنع هيف نوقالتي .. ماعلا يونسلا نيملسملا رمتؤم جحلاو

 , مهاربإ مهببأ دي ىلع ةيفينحلا ةلملا هنم تأدب يذلاو « هنم ةوعدلا مه تردص

 هلو « هازغم هل عمجت وهف « اصلاخ هتدابعل ضرألا يف تيب لوأ هللا هلعج يذلاو
 مهقلاخج سانلا لصي يذلا . ميركلا ىنعملا لوح اهلك فوطت يتلا هذه هتايركذ

 « هيلع اوعمتجي نأ يسانألاب قيلي يذلا ىنعملا وهو .. ةديقعلا ىنعم ... مظعلا
 اذه ىلع عمجتلل ءادنلا هنم ثعبنا يذلا سدقملا ناكملا ىلإ ماع لك اودفاوتي نأو

 . 1 1 1 . « ميركلا ىنعملا

 هبحاصب ومسيو « جرحتلا ةلاح يناني ام لك كرت ىلإ هبحاصب يبتني جحلاو



 ةرمعلاو جحلا لئاضف قدما

 ةيحورلا ةضايرلاو « ضرألا يعاود ىلع .عافترالاو « ةرتفلا هذه يف هلل درجتلل

 ا!درجتم هيلإ دصق نمل مارحلا هتيب يف بجاولا بدأتلاو ٠ هأوس نود هل قلعتلا ىلع

 هملعي ريخ نم اولعفت امو # ةبقارملا ىلإ هب عفتريو نمؤملا سح يبري جيملاو

 علطيو ريخ نم هلعفي ام ملعي هللا نأ ركذتي نأ نمؤملا سح يف يفكي 4 هللا
 هدحو اذهو .. هملعيو هنم هللا هاريل «ريخلا لعف ىلع ازفاح اذه نوكيل هيلع

 ا . ءازجلا لبق .. ءازج

 : هلل ىوقتو بولقلل داز ؛جحلاو ه

 .دازب جحلا ةلحر يف دوزتلا ىلإ هللا مهوعدي ْمَّت نمف « بولقلل داز ىوقتلا
 مهرايد نم نوجرخي اوناك نملا لهأ نم ةعامج نأ درو دقف .. حورلا دازو دسبجلا

 قوف لوقلا اذهو ! انمعطي الو هللا تيب جحن : نولوقي ءداز مهعم سيل جحلل

 ثيدحلا بناج يف جرحتلا مدع ةحئار كلذك لمحي « مالسإلا ةعيبطل هتفلاخم

 نمو !! مهمعطي نأ هيلعف هتبب نوجحي مهنأب هلل ىلع ناتنمالا ةحئارو « هللا نع

 ءاحجيإلا مئاد ماع ريبعت يف ىوقتلاب ءاحيإلا عم ( هيعونب دازلا ىلإ هيجوتلا ءاج م

 حاورألاو بولقلا داز ىوقتلاو . « ىوقتلا دازلا ريخ ناف اودورتو

 0 لوصولا يف دنتست هيلعو قرشتو فرتو ىؤقتت هبو .. تاتقت

 . « مكبر نم الضف اوغتبت نأ حانج مكيلع سيل ط : ىلاعت لاق |

 نيح هللا لضف نم يختي ةنأ جحلا تقو ةراجتلا لوازي نم رعشي اذه

 بلطي وه امإ . هلمعب هسفن قزري ال هنإ ؛ قرزلا بابسأ بلطي نيحو «رجتي

 يغتيي هنأ يهو « ةقيقحلا هذه ىسني الأ ىرحأف « هللا هيطعيف هللا لضف نم

 ٠ ٠ لع لصحم نيحو بسكي نيح لضفلا اذه نم لاني هنأو هللا لضف نم

 ال ةدابع يف نذإ وهف ؛ قزرلا يغتبي وهو هبلق يف ساسحإلا اذه رقتسا ىتمو

 ثدحعتت ةيآ نم اًءزج قزرلا بلط نع ثيدحلا لعجي اذهل .. جملا ةدابع عم قانتت

 . مارحلا رعشملا دنع ركذلاو ةضافإلا ركذتف جحلا رئاعش ةيقب نع



 "؟ ها/ ٠ ةرمعلاو جيلا لئاضف

 .٠ جملا يف ةيعرملا حاصملا :

 : رومأ جحلا يف ةيعرملا حلاصملا : ينونهدلا لاق

 . ىلاعت هللا مظعت وه هميظعتو هللا رئاعش نم هنإف : تيبلا مظعت اهنم

 يصاقألا هدراوتي اعاتجا ةلم وأ ةلود لكل نإف : ةضرعلا ىنعم قيقحت اهنمو
 . اهرئاعش اومظعيو ةلملا ماكحأ اوديفتسيو « اضعب مهضعب هيف فرعيل ينادألاو

 وهو مهتلم هيونتو ؛ مهدونج عاتجاو « مهتكوش روهظو نيملسملا ةضرع جحلاو
 1 ْ . 4 انمأو سانلل ةباثم تيبلا انلعج ذإو ) : ىلاعت هلوق

 ١ مالسلا امهيلع ليعامس]و .مهاربإ انديس نع سانلا ثراوت ام ةقفاوم ابنمو

 ةلملا هب رهظتل ثعُب ُهُوَع يبنلاو « برعلل اهاعرشمو ةيفينحلا ةلملا امامإ امهنإف

 نمف # ميهاربإ مكيبأ ةلم )> : ىلاعت هلوق وهو اهتملك هب ولعتو « ةيفينحلا
 وهو «جحلا كسانمو «ةرطفلا لاصخك ؛اهيمامإ نع ضافتسا ام ىلع ةظفاحملا بجاولا

 ..« مهاربإ مكيبأ ثرإ نم ثرإ ىلع مكنإف «كرعاشم ىلع اوفق » :هّْقَع هلوت
 لوزنك مهتصاخو مهتماعل قفرلا اهب ققحتي لاح ىلع حالطصالا اهنمو

 ملو « مهيلع قشل : اذه لثم ىلع حلطصي مل ول هنإف « ةفلدزمب تيبملاو « ىنم

 مهراشتناو مهتراك عم مهتملك عمتجت
 ةلملاب نيدتم « قحلل عبات دحوم اهبحاص نأب نلعت يتلا لامعألا اهنمو

 . ةورملاو افصلا نيب يعسلاك ةلملا هذه لئاوأ ىلع معنأ ام ىلع هلل ركاش « ةيفينحلا

 مهنكلو « مهنيد لصأ جحلا ناكو . نوجحي اوناك ةيلهاجلا لهأ نأ ابنمو
 « مهنم قالتخا يه امثإو « مالسلا هيلع مهاربإ نع ةروثأم تسيل الامعأ اوطلخ
 مهوقكو « ةيغاطلا ةانمل لالهإلاكو « ةلئانو فاس] مظعتك « هللا ريغل كارشإ اهيفو

 ىبني نأ لامعألا هذه قح نمو « كل وه اكيرش الإ ؛ كل كيرش ال : ةيبلتلا يف

 . كلذ يف دكويو اهنع



 ةرمعلاو جيلا لئاضف اقنع

 جرخت الف « هللا ناطق نحن و : سمح لوقك ابجءو ارخف اهولحتنا الامعأو

 نيب يعسلا يف يف راصنألا ٍجّرحتو « ىنم مايأ مه ابآ مهركذكو . « هللا مرح نم

 1 . ةورملاو افصلا

 ( نيدلا يف قمعتلا باب نم يه ةدساف تاسايق اوعدتبا اوناك مهمأ اهنمو |

 لوخد مرحلا بنتجي : مهرقك رجهتو خسنت نأ اهقح نمو « سانلل جرح اهيفو

 بابلا نم لوخدلا نأ مهنم انظ اهروهظ نم نوروستي اوناكو . اهباوبأ نم تويبلا

 نم توييلا اوتأت نأب ربلا سيلو 8 : لزنف مارحإلا ةئيه يفاني قافترا

 صالخإب لخت اهنأ مهنم م انظ جحلا مسوم يف ةراجتلا مهتيهارككو . # اهروهظ

 بابحتساكو . مكبر نم الضف اوغتبت نأ حامج مكيلع سيلإ» :لزنف هلل لمعلا

 نودتعيو سانلا ىلع نوقيضي اوناكو . نولكوتملا نحن اولوقيو داز الب اوجحي نأ

 . « ىوقتلا دازلا ريخ نإف اودوزتو 8 : لزنف

 خلصنا اذإ : مهفوقكو . جحلا مايأ يف ةرمعلا روجفلا رجفأ نم : مهرقكو

 3 كلذ يفو . رمتعا نمل ةرمعلا تلح ءرثألا افعو ." ” بدلا أربو © رفص

 يف هلع يبلا مهرمأف « ةرمعلل رفسلا ديدجت ىلإ نوجاتحي ثيح يقافآلل

 كلف يف را ددشو « كلذ دعب اوجحيوا ةرمعب  عارحإلا نم وجر نأ عدول

١ 

 افعو « جحلا ىلإ ريسلاب باتقألا يمل نم للا رهط ىلع جورج : : ةربد عج )3(

 . ةغلابلا هللا ةجح ١)



 جسحلا را رسأ

 رفن الب ينايح يكسن ىلع قم  يننإف كسن دعب ارفن مار نمو





 ١ ْ ةرمعلاو جيلا لئاضف

 ال جحلا رارسأ

 رئاعشب كنايتإ عم هنأ « هباوث ىطعُتو جحلا كل لمكي ىتح ينخأ اي ملعا
 ميس نم غلبأ بولقلا ريسف ع نطابلل ةاعارم نم دب الف اهميظعتو ةرهاظلا جبلا

 نم مو « تيبلا بر نع عطقنم هبلقو تيبلا ىلإ هندبب لصاو مكف « نادبألا
 . ىلعألا .ًالماب لصتم هبلقو « هتيب يف هشارف ىلع دعاق

 نطو يف حورلاو ةبرغ يف مسجلاف 2مدنع حورلا نأ ربغ يعم يمسج

 تيبلا ىلإ لصيل رافقلاو زوافملا عطقي نمل ابجع : نيدباعلا ضعب لاق
 ينعسيو ١ رْثأ هيف ىريف هبلق ىلإ لصيل هاوه عطقي ال فيك « ءايبنألا راثآ دهاشيف
 ."” نمؤملا يدبع بلق

 رونب تيبلا كلذ قرشأل ؛ هترهط ول اتيب كيبنج نيب هلل نإ نمؤملا اهيأ
 . حسفناو حرشناو هبر

 جرسلا ىلإ جاقتحم ريغ هتنكاس تنأ اتيب نإ

 جرفلاب هللا هلنأ دق هديقئاع تنأ اًضيرمو

 ججحلاب سانلا يتأي موي انتجح لومألا كهجو

 تيقب ىتمو «ىوملاو سفنلل مانصأ نم ىلاعت هللا ههركي ام لك نم هغيرفت هريهطتو
 . مانصألا ةمحازمب ىضري ال وهو «كرشلا نع ءاينغألا ىنغأ هللاف « ةيقب كلذ نم هيف

 .هللا ههركي امم ءيش هيفو رونلا هلخدي نأ بلق ىلع مارح :هللا دبع نب لهس لاق

 انع مكتافتلا رادقمب متدعب مجرم املف ًافرِص ماندرأ
 انم متنأ ام رايغألا متنكسأف انريغ يلقلا اونكسُن ال مكل انلقو

 . ممقلا نبا هركذ . تايليئارسإلا نم . (1)



5" 

 8 لئاقلا هلا ميج ريو

 رجحلاو تيبلا بر يدصق كيل
 رثألا و تيبلا لبق يدصق كيلإ

 هربعأ نيح ل افصلا يعمد ءافص

 ننم ىنم ْذِإ يتافرع مكتافرع
 يفلدزمو يفاوطتو ييعس كيفو

 م دعابت نم ينوخ فيخلا دجسمو
 يتلحار قوشلاو « مكل يفاجر يداز

 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 يرمع نمو يجح نم يلْؤس تنأف

 ٍرَجَحلابو ناكرأب ينعس لبقو

 رصبلا نم يرجت ةعمد يمزمزو

 رذحلاو فوخلا يف ةفقو يفقومو

 رزجلا نع ينغي يذلا يمسج يذهلاو

 يرطخ مكنود يماقمو يرعشمو

 ("'يرفس ىوهلاو يتاربع نم ءاملاو

 .قحلا ىلإ دصقو «قحلا تيب ىلإ دصقف .دصقلا وه جحلا :داهزلا دحأ لوقي

 , قلحي مث ىعسيو تيبلاب فوطي مث فقيو مرحُي هسفنب جحي يذلا نأ اكو

 همارحإف « هبلقب جحي  رئاعشلا هذبب هنايتإ عم جحلا هل لمكي نأ دارأ نم كلذكف

 هلاتشاب مث « هتاوهشو هتافلاخم سابل نع درجتي مث « « ٌحجرص دصق ىلع حيحص دقعب

 قالطإو « ىوهلا عابتا نم هظوظح ةعباتم نع هكاسمإو « هرقفو هربص يبوث ىلع

 عوشخلا راثآ هيلع رهظت ربغأ ثعشأ جاحلا مث ىنعملا اذه يف امو « ىنملا رطاوخ

 . كنم ءزج لك ةباجتساب رارسألا ةيبلت مث « « عوضخلاو

 توصلا عفر : : جعلاو « مدلا بص : جئلاف ؟ ٌجئلاو ّجعلا جحلا لضفأو

 ماودب رسلا تاوصأ عفرو ؛ فالخلا نيكاكسب سفنلا مد كفس كلذكف « ةيبلتلاب

 فاصوأ لامكتساب ةبرقلا تاحاّسب فوقولا مث « ةباجتسالا نسحو « ةثاغتسالا

 فاوط مث « تافصلاو يماسألا بولقلا فقومو « تافزع سوفنلا فقومو « ةييملا

 لالجلا يمص نيب رارسألاب يعسلاو « لامكلا تافصو لالجلا توعن لوح بولقلا .

 ىنملاو تارايتخالاو بئاغرلا بابسأ عطقب للحتلا مث «لامجلا فطلو

 ش . هجو لك . تاضراعلاو

 . 51197 2555 فراعملا فئاطل ء 5١ه ص شهدملا (1)



 ضد ْ ةرمعلاو جملا لئاضف

 .4 يدها نم رسيتسا امف مترصحأ نإف 8 :ىلاعت لاق :داهزلا دحأ لوقي

 . ضرم وأ ودعب : نيرمأب رصحلاو

 ("ةوقعب ةخانإلا نم ادب دجت مل ؛ سفنلا ودع ىلوتسا ْنِإ هنأ ملعيلف
 .. مكحلا عم ةمحازم ال ذإ « رارطضالاو رذعلا بجومب للحتت كلذ دنعف « ضحرلا

 ؛ فيلكتلا ىلإ رمألا لآو . دوصقلا تمقسو تادراولا تضرم :

 دصقلا فاصوأ يف دهيو وقي كلذكف «هبح ثيح هلع طوتشا رجع نإ

 : ليق 5 ء دصلاو درلاب الإ لباقي مل -هللاب ذايعلاو - عجر نإف « ةدارإلا ماكحأو

 و

 ُعمجيو تشي رهد هنكلو اننيب برغتلا ناك لق ْنَع الل

 : رخآلا لاقو

 اهلاني ال ةجاح جار لوأب 2 اضفلا ٌنكْسَي ْنَم ٌتببحأ نإو ٌتسلو
 © ةفيطل ©

 : « تامولعم رهشأ جحلا 9٠

 برقلا سومش - ةبجحلا ةبايغ تلجنا ا علا مايأ ٠ تنأ اذإ

 ىلع يح : قو  طاشن رورسلا قمب مقل ددجيلو « ااسب ةيرقلا شرفي

 | . ةنحملا مايأ تضم دقف ! ةجببلاو حالفلا

 الو « اهيف الإ هب مارحإلا دقغني ال تامولعم رهشأ جحلا نأ اك , يخأ اي

 تقولا كلذ هتاف نم « صوصخم تقو يف الإ ةنسلا لحارم عيمج يف جحلا لعف زوجي
 نمف ٠ نم « كيايش ماأ يف كدصقو كبلق ةاعارمب كيلعف يأ اي كلذكف « « جحلا هتاف

 تلاق « هبيشم لاح يف ةلصو هل تسيلف ؛ هبابش.لاح يف ةدارإ هل.نكت مل

 1 1 0 اسس
 : . اهوح وأ « ةلحما وأ « رادلا مامأ عستملا عضوملا : ةوقعلا (1)



- ْ 
 ةرمعلاو .جحلا لئاضف

 هد -: هسا ال

 .بابشلا يف لمعلا تيأر ينإف اوئمعا « بابشلا رشعم اي : نيريس تنب

 0 ةفيطل 0

 : 4 سانلا ضافأ ثيح نم اوضيفأ مث ل

سا نع رات اه كسفن ملعت ال : ءامعلا دحأ لاق
 و داو و را

 .كلبلق رماخ يفح كرش هنإف كنا دو هلا رفتساف ءرش كلم وأ كل 1[ كب"

 ش 0 ةفيطل ©

 : # اركذ دشأ وأ مءابآ ىركذك هللا اوركذاف مككسانم ميضق اذإف ) ه

 ىلع بلقلاب هل مايق # هللا اوركذاف 8 . سفنلاب مايق كسانملا ءاضق

 . رمعلا قارغتساو « تقولا ةمادتسا

 نكيلف ؛ مهفالسأب نورشبتسيو « مهئابآب نورختفي رايغألا نأ اي : لاقيو

 . انل مراشبتساو انب كراختفا

 .متأ مكيلع انلاضفأو ءبجوأ مكيلع انقحف :ةيبرتلا قح مكيلع مكتابآل ناك نإ

 ام قوف لالجلا توعنل انقاقحتساف « بقانمو رثام مكفالسأل ناك نإ

 ش ٠ . لاحلا نسح نم مكئابآل

 « انركذ مدتساف « كلاوحأ بلاغ ىلع هاسنت الو « كيبأ ركذ لمت ال كنإ

 . نايسن وأ ةماس وأ ةلالم كنضرتعت الو

 كلذكف « ضرت مل نعاط كبسن يف نعط نإ
 لهأ ليواقأ نم نم عمست ام

 . انع ٌّبْذَ ء عااد لالضلا

 بألا نأل ؛ ؛ مكتمل مو 4 مدا ركدك )ل لق يرق نس يا

 . محري الو محري هللاو « اهيلع ةقفش ركذُت مالاو (« امارتحا ركذي



 ان ١ ةرمعلاو جيلا لئاضف

 0 ل ا و

 نع اريثك شحوتست دق كنألو « قحأ قحلا نأل 4 اركذ دشأ وأ »

م فالخب هنأ هفرعي نم لابب رطخي نأ نع هزنم هناحبس قحلاو « كيب
 يضتقي ا

 . ةرذ ناك لإ يح بج

 ."'هقحتسي ام ىلع برلاو هقحتسي ام ىلع بألا : « مءابآ ىركذك )

 : جحلا رارسأو يولهدلا ه
 ش

 : جملا رارسأ باب يف ع ةغلبلا هللا ةجح ] يف يولهدلا لاق

نامز يف نيملاصلا نم ةميظع ةعامج عامجا جحا ةقيقح نأ معا
 ركذي 

 تايا هيف ناكمو « نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو ءايبنألا نم مهيلع معنملا لاح

نيمّظعم نيدلا ةمئأ نم تاعامج هدصق دق « تانّي
 ؛ نيبغار نيعرضتم هللا رئاعشل 

 ؛ ةيفيكلا هذهب تعمتجا اذإ ممهلا نإف ,اياطخلا ريفكتو « ريخلا هللا نم نيجارو

 ناطيشلا يؤر ام » : هَُع هلوق وهو « ةرفغملاو ةمحرلا لوزن اهنع فلختي ال

ار لأ ف دحدأ الو رخصأ هيف وح انو
 

 ْ مهتالسأ نع ةروثأم تائيهو نييارق نمو «( هيف هللا تايا روهظ نم اوأر

وناك امو نيبرقملا ركذت اههأل ؛ اهنومزتلي
 هيف هللا تيب هيلإ جحُي ام قحأو. هيف هيف ا

لا رثكأ ةنسلأ ىلع ريخاب هل دوهشملا هيلع هللا تاولص مهاربإ هانب « تانيب تايآ
 مأ

ضرألا تناك نأ دعب «( هيححوو هللا رمأب
لإ اجوجحم هريغ سيل ْذإ « ارعو ارفق 

 ا

 لصأ ال ام عارتخا وأ « كارشإ هيفو
 . هل

 هنومظعي نوحلاصلا لزي م عضومب لولخلا ةيناسفنلا ةراهطلا باب نمو

 فطعيو  ةكئالملا ممه قلعت بلجي كلذ نإف « هللا ركذب هتورمعيو هيف هنولحيو

 . ريخلا لهأل ىلعألا الملا ةوعد هيلع .

 1١ /157- ٠3١19 تاراشإلا فئاطل نم فرصتب (1)



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ش فحل

 تيؤر اذإ امنإف « اهميظعتو هللا رئامش ةيؤر ىلاعت هللا ركذ باب نمو
 دويتو « ةيميظعت تائيه مازتلا دنع اميس ال « مزاللا موزلملا ركذي اك « هللا ركذ

 ء قوش دشأ هبر ىلإ ناسنإلا قاتشي امبرو « اميظع اهيبنت سفنلا هبنت دودحو
 ىلإ جاتحت ةلودلا نأ اكو « جحلا الإ دجي الف هقوش هب يضقي ءيش ىلإ جاتحيف

 عفتريلو « درمتملا نم داقنملاو « شاغلا نم حصانلا زيمتيل ةدم لك دعب '"”ةضرع

 ىلإ جاتحت ةلملا كلذكف ؛ مهنيب اميف اهلهأ فراعتيو « ةملكلا ولعتو . تيصلا

 ىريلو « اجاوفأ هللا نيد يف سانلا لوخد رهظيلو « قفانملا نم قفوملا زيمتيل ؛ جح

 بستكت امنإ بت بئاغرلا ذإ « هدنع سيل ام دحاو لك ديفتسيف ءاضعب مهضعب '

 , موسرلا لئاوغ نع عفن ؛ اروهشم امسر جحلا لعج اذإو « « يئارتلاو ةبحاصملاب

 .اهب ذخألا ىلع ضيضحتلاو «ةلملا ةمئ ةمئأ اهيف ناك يتلا ةلاحلا ركذت يف هلثم ءيش الو

 ناك ؛ سفنألا دهجب الإ متي ال . اقاش المعو .'اعساش ارفس جحلا ناك املو
 ."/ناميإلا ةلزنمب هلبق ال امداه « اياطخلل ارفكم « هلل اصلاخ هترشابم

 : ”ةيناعمو جحلا رارصأ نمو ه
 قوشلا مث « نيدلا نم جحلا عقوم مهف جحلا لوأ نأ ملعا : يلازغلا لوقي |

 مث « مارحإلا بوث ءارش مث « هنم ةعناملا قئالعلا عطق مث « هيلع مزعلا مث « هيلإ

 نم مارخإلا مث « ةيدابلا يف ريسملا مث جورخلا مث « ةلحارلا ءارتكا مث « دازلا ءارش

 . لاعفألا ماتتسا مث . ةكم لوخد مث « ةيبلتلاب ثاقيملا

 هيبنتو « ربتعملل ةربعو « ركذتملل ةركذت رومألا هذه نم دحاو لك يفو

 حتفنا اذإ ىتح ءاهحتافم ىلإ زمرتلف « نطفلل ةراشإو فيرعتو . قداصلا ديرملل
 هبلق ءافص هيضتقي ام اهرارسأ نم جاح لكل تفشكنا ؛ اهبابسأ تفرعو « اهباب

 . رابتخا )١(

 . ةغلابلا هللا ةجح (؟)

 مظعتف ؛عيرشتلا يف رسلاو ةمكحلا مهفن مل نإو « اننيد عئارشب اًعرش نودبعتم.نحن (*)

 . الوأ هللا دنع نم عئارش اهنوكل عئارشلا



 ضي 1 ظ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 : همهف ةرازغو هنطاب ةراهطو

 :مهفلا ل

 فكلاو ؛ «تاوهشلا نع هزنتلاب الإ ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ لوصو ال هنأ ملعا

 عيمج يف هناحبس هلل درجتلاو « اهيف تارورضلا ىلع راصتقالاو « تاذللا نع

 . تانكسلاو تاكرحلا

 عوشخلاو « هبتكب قيدصتلاو « هلسرل عابتالا نوكي نأ دارأ هناحبس هللاو

موشب ال ةصاخ هل اًرومأ « هتعاطل مالستسالاو «هرمأل ناكتسالاو ءههجول
 هر نم !

 'لزجأ ءازجلاو ةبوثملا تناك « « مظعأ رابتخالاو ىولبلا تناك اًملكو «ةب ئاش

 هيلع هللا تاولص « مدآ ندل نم نيلوألا ريتخا هناحبس هللا نأ نورت الأ

 « عمست الو رصبت الو « عفنت الو رضت ال راجحأب ملاعلا اذه نم نيرخآلا ىلإ

 « ارجح ضرألا عاقب رعوأب هعضو مث « امايق سانلل هلعج يذلا مارحلا هتيب اهلعجف

 لامرو « ةنشخ لابج نيب . ارطق ةيدوألا نوطب قيضأو « ارم ضرألا ى قئاتن لقأو

 . فلظ الو رفاح الو « فت اهب وكزي ال . ةعطقنم ىرقو « ةلشَو َنوُيُعو « َةكوَد

 مهرافسأ عجتنمل ةباثم راصف ؛ هوحن ٍمهفاطعأ اوُنْدُي نأ هدلوو مدا رمأ مث
 ةياغو « ع

 جاجف يواهمو ؛ ةقيحس زوافم نم « ةدشألا رامث هيلإ ىوبت « مهاحر ىَقْلُمل

 « هلوح هلل نولي « الذ ميبكانم اوزبي ىتح « ةعطقنم راحب رئازجو « ةقيمع

 ًءالتبا « مهروهظ ءارو ليبارسلا اوذبن دق « هل اربغ ائعش مهمادقأ ىلع نوُلُمْرَيو

 « هتمحرل اييس هلا هلعج « اغيلب اصيحمتو انّ ارابتخاو « اديدش اناحتماو « اميظع

 . هتنج ىلإ ةلصوو

 مهلتييو « دهاجملا عاونأب مهدّبعتيو « دئادشلا عاونأب هدابع ربتخي هللاو

 « مهسوفن يف للذتلل اناكسإو ؛ مهبولق نم ربكتلل اجارخإ « هراكملا بورضب

 . هوفعل اللذ اًيابسأو « هلضف ىلإ احُمُف اباوبأ كلذ لعجيلو

 . . نيدلا مولع ءايحإ . (01) '



 ةرمعلاو جيلا اضف ٠ ظ 0
 اعمط ةرضاحلا تاذللا كرت : جحلا نع مهفلا لوأو « ةدهاجما رمألا لوأف

 ْ .. ةرخآلا يف

 فّرشو « داهجلا يعون دحأ وهف ةمألا هذهل ةينابهر جحلا لعج ىلاعت هللاو ظ

 هيلاوح ام لعجو « هدابعل اًدصقم هبصنو « ىلاعت هسفن ىلإ ةفاضالاب قيتعلا تيبلا

 . هرمأل اميخفت هتيبل امرح

 ميرحتب عضوملا ةمرح دكأو ء هضوح ءانف ىلع بازيملاك تافرع .لعجو

 جف لك نم راوزلا هدصقي « كولملا ةرضح لاثم ىلع هعضوو « هرجشو :هديص
 نينيكتسمو « تيبلا برل نيعضاوتم « اريغ اثعش « قيحس بوأ لك نمو ؛ قيمع
 وأ تيب هيوحي نأ نع هبيزنتب فارتعالا عم هتزعل ةناكتساو « هلالجل اعوضخ هل

 , مهدايقناو مهناعذإ يف متأو , مهتيدوبعو مهقر يف غلبأ كلذ نوكيل , دلب هفنتكي
 ؛لوقعلا اهيناعم ىلإ يدنبت الو سوفنلا اب سنأت ال الامعأ اهيف مبملع فظو كلذلو

 .راركتلا ليبس ىلع ةورملاو افصلا نيب ددرتلاو . راجحألاب رامجلا يمرك

 ههجو قافرإ ةاكزلا نإف « ةيدوبعلاو قرلا لاك رهظي لامعألا هذه لثمو

 . ليم هيلإ لقعللو « موهفم

 نع فكلاب ةدابعلل غرفتو « هللا ودع ةلآ يه يتلا ةوهشلل رسك موصلاو

 . لغاوشلا

 ةئيه يه لاعفأب لجو زع هلل عضاوت ةالصلا يف دوجسلاو عوكرلاو
 . لجو زع هللا مظعتب سنأ سوفنللو « عضاوتلا

 سوفنلل ظح الف . لامعألا هذه ه لاثمأو رامجلا يمرو يعسلا تاددرت اًمأَف

 . اهيناعم ىلإ لقعلل ءادتها الو ءابيف سنأ الو

 نم رمألل لاثتمالا دصقو درجملا رمألا الإ ثعاب ابيلع مادقإلا يف نوكي الف

 سفنلل فرصو « هفرصت نع لقعلل لزع هيفو . طقف عابتالا بجاو رمأ هنإ ثيح 0

 عرشلاف « ىفكل لقعلا مجحت الإ جحلا يف نكي مل ولو « هسنأ لحم نع عبطلاو
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 ميش ااا ااا ا ةرمصلاو جحا لئاشف

 « ىغطي هلعبي الو ء اهل هللا هقلخ يتلا هتالاجم هل مسفب لب « لقعلاب مدطصي ال

 ريغ نع لقعلا فكف .. لوقعلا تالاحمب ال لوقعلا تاراحمب ربخي عرشلاو

 . ىلوأ هلاجي

 دشرأو هل تيده ام ٌرّرَف نيح انيس نبا نمو دلبم اي َكَلْبَق طالفأ ْنَمو وطْسِر اي تنأ نم

 دعبأل ادشر ىدتها ولو هسفن قرحأف اندف دقت اًران ىأر دقو ٌشارفلا الإ ُمتنأ له

 ليملا كلذ نوكيف « ام اليم هيلإ عبطلا لام هانعم لقعلا كردأ ام لك نإ

 , دايقنالاو قرلا لاك هب رهظي داكي الف , لعفلا ىلع هعم اثعابو « رمألل انيعم

 . اقرو !دبعت اقح اقح كيبل

 مهلامعأ نوكت نأب قلخلا ةاجن طبر ىلاعتو هناحبس هللا ةمكح تضتقا اذإو

 مهلامعأ يف نوددرتيف عرشلا ديب اهمامز نوكي نأو « مهعابط ىوه فالخ ىلع

 غلبأ هيناعم ىلإ ىدتهُي ال ام ناك « دابعتسالا ىضتقم ىلعو « دايقنالا ننس ىلع

 قالخألاو عابطلا ىضتقم نع اهفرصو « سوفنلا ةيكزت يف تادبعتلا عاونأ

 ش . قاقرتسالا ىضتقم

 ةبيجعلا لاعفألا هذه نم سوفنلا َبُجَعَت نأ ٌتمهف اذهل تنطفت اذإو

 نإ جحلا لصأ مهفت يف فاك ردقلا اذهو . تادبعتلا رارسأ نع لوهذلا هردصم

 . ىلاعت هللا ءاش

 : جحلا ىلإ قوشلا ه

 لجو زع هللا تيب تيبلا نأب قيقحتلاو مهفلا دعب ثعبني هنإف :قوشلا امأو
 ' لجو زع هللا ىلإ دصاق هدصاقف . كولملا ةرضح لاثم ىلع عضو هنأو

 قزريف « هترايز عيضي ال نأب ريدج ايندلا يف تيبلا دصق نم نأو « هل رئازو

 راد يف ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا وهو . هل بورضملا هداعيم يف ةرايزلا دوصقم
 ىلإ رظنلا لوبقل ًيبتت ال ايندلا راد يف ةينافلا ةرصاقلا نيعلا نإ ثيح نم رارقلا

 اهنأو , اهروصقل هب لاحتكالل دعتسنت الو « ةلاتحا قيطت الو « لجو زع هللا هجو
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 ٠ ءانفلاو ريغتلا بابسأ نع تهزنو « ءاقبلاب ةرمخألا رادلا يف تدمأ نإ استعدت  .

 مكحب تيبلا بر ءاقل قحتست هيلإ رظنلاو تيبلا دصقب اهنكلو « راصبإلاو رظنلل
 ةلاحم ال ءاقللا بابسأ ىلإ هقوشي لجو زع هللا ءاقل ىلإ قوشلاف « ميركلا دعولا .

 فاضم تببلاو « ةفاضإ هبوبحم ىلإ ُهَل ام لك ىلإ قاتشم بحملا نأ عم اذه ٠

 بلطلا نع الضف « ةفاضالا هذه درجن هيلإ قاتشي نأ يرحلابف , .لجو.زع هللا ىلإ

 ش . ليزجلا باوثلا نم هيلع دعو ام لينل

 ٠ جحلا ىلع مزعلا :
 ةرجاهمو «نطولاو لهألا ةقرافم ىلإ دصاق همزعب هنأ ملعيلف : مزعلا امأو

 رْذق هسفن يف مظعيلو « لجو زع هللا تيب ةرايز ىلإ هجوتم ٠ تاذللاو تاوهشلا

 .٠ تيبلا بر ردقو تيبلا

 رطاخ اميظع بلط نم ْنَأو ؛هرمأ ريطخ ؛هنأش عيفر رمأ ىلع مزع هنأ ملعيلو
 .ةعمسلاو ءايرلا بئاوش نع اديعي هناحبس هللا هجول اصلاخخ همزع لعجيلو ءمظعب

 شحفأ نم نإو « صلاخلا الإ هلمعو هدصق نم لبقي ال هنأ ققحتيل يلو

 2 مزعلا هسفن عم ححصيلف « هريغ دوصقملاو همرحو هللا تيب دصقي نأ شحاوفلا ..

 نأ رذحيلف ,ةعممو ءاير هيف ام لك بانتجاب هصالخإو «( هصالخإب هحيحصتو

 . ريخ وه يذلاب ىندأ وه يذلا لدبتسي

 | : قئالعلا عطق ٠

 ةملظم لكف « يصاعملا ةلمج نع ىلاعت هلل ةصلاخلا ةبوتلاو « ملاظملا در هانعم

 ىلإ : هل لوقيو هيلع يداني هبيبالتب قلعتم رضاح ميرغ لثم ةقالع لكو « ةقالع
 , « اذه كلزنم يف هرمأ .عيضم تنأو « كولملا كلم تبب دصقتأ ؟ هجوتت نيأ

 . ؟ هل لمهمو « هب نيهتسمو

 ... نإف ؟ كلبقي الو كدرف يصاعلا دبعلا مودق هيلع مدقت نأ يحتست ال وأ



 "ا . ةرمعلاو :جنلا لئاضف

 عيمج نم الوأ هيلإ بتو ملاظملا درو « هرم!هأ ذفنف كترايز لوبق يف ابغار تنك

 هينإ اهجوتم نوكتل ؛ كءارو ام ىلإ تانتلالا نع كبلق ةقالع عطقاو « يصاعملا

 نكي مل ؛ كلذ لعفت مل نإف , كرهاظ هجوب هتيب ىلإ هجوتم كنأ ا « كبلقب

 . درلاو درطلا الإ ارخآو « ءاقشلاو بصنلا الإ الوأ كرفس نم كل

 « هيلإ دوعي ال نأ ردقو « هنع عطقنا نم عطق هنطو نع قئالعلا عطقيلو

 ىهناحبس هللا قو نم الإ رطخ ىلَعل هلامو رفاسملا نإف ,هلهأو هدال أل هتيصو بتكيل»

 ءةرخآلا رفسل قئالعلا عطق جحلا رفسل قئالعلا هعطق دنع ركذتيلو

 دنع رفسلا كلذ نع لفغي نأ يغبني الف « ريصملا هيلإو رقتسملا وهف «رفسلا

 1 1 . رفسلا اذهب دادعتسالا

 | | :دازلا ه

 ىلع صرحلا هسفن نم سحأ اذإو . لالح عضوم نم هبلطيلف دازلا امأو

 غولب لبق دسفي الو ريغتي الو « رفسلا لوط ىلع هنم ىقبي ام بلطو « هراثكتسا

 « ىوقتلا هداز نأو ءرفسلا اذه نم لوطأ ةرخآلا رفس نأ ركذتيلف , دصقملا

 « هعم ىقبي الف هنوخيو توملا دنع هنع فلختي هداز هنأ نظي امم هادع ام نأو

 اجاتحم اريحتم ةجاخلا تقو ىقبيف رفسلا لزانم لوأ يف دسفي يذلا بطرلا ماعطلاك

 | ' . هل ةليح ال

 « توملا دعب هبحصت ال ةرخآلا ىلإ هداز يه يتلا هلامعأ نوكت نأ رذحيلف

 .  ريصقتلا تارودكو ( ءايرلا بئاوش اهدسفي لب

 | ٠ : ةلحارلا ه

 هل لجو زع هللا ريخست ىلع هبلقب هللا ركشيلف اهرضحأ اذإ ةلحارلا امأو

 . يذلا بكرم لا هدنع رك ذتيلو ةقشملا هنع ففختو ٠ ىذألا هنع لمحتل باودلا

  هجو نم جحلا رمأ نإف « اهيلع. لمحي يتلا ةزانجلا يهو « ةرخآلا راد ىلإ هبكري
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 نوكي نأل بكرملا اذه ىلع ءرفس حلصيأ رظنيلو « ةرخآلا ىلإ رفسلا رمأ يزاوي
 هيردي امو « هنم كلذ برقأ امف ؟ بكرملا كلذ ىلع رفسلا كلذل هلاّداَز

 ةزانجلا بوكرو « ةلحارلل هبوكر لبق ةزانجلل هبوكر نوكيو « بيرق توملا
 رفسلا بابسأ يف طاتحي فيكف « هيف كوكشم رفسلا بابسأ رسيتو « هب عوطقم

 . ؟ نقيتسملا رفسلا رمأ لمبيو « هتلحارو هداز يف رهظتسيو « هيف كوكشما

 دمحم هل لاقف . ال : لاق ؟ اهتكردأ لهو : هل لاق . ايندلا بلط نم : لاق

 .. !؟ هبلطت مل ايش كردت .فيكف ء'هكردت ملو ائيش ٌبلطت تنأ : عساو نبا

 © ةفيطل ©

 نأ هيلع الف جحي ملو ةلحارو اداز كلم نم » : ىنعم يف يولهدلا لاق

 . « اينارصن وأ ايدوهي تومي
 هبش امنإو « ةلملا نع جورخلاب هبشي مالسإلا ناكرأ نم نكر كرت ٠ : لاق

 ىراصنلاو دويهيلا نأل ؛ كرشملاب ةالصلا كراتو « ينارصنلاو يدوييلاب جحلا كرات

 . « نولصي الو نوجحي برعلا وكرشمو « نوجحي الو نولصي

 | > : مارحإلا سابل .٠

 - « هيف هلو نفكلا هدنع ركذتيلف مارحإلا يبوث ءارش امأو ٠ : يلازغلا لاق

 ال امبرو « لجو زع هللا تيب نم برقلا دنع مارحإلا ينوثب رزتيو يدتريس هنإف
 . امكف « ةلاحم ال نفكلا بايث يف افوفلم لجو زع هللا ىقليس هنأو « هيلإ هرفس متي

 لجو زع هللا ىقلي الف «ةئيملاو يزلا .يف هتداع افلام الإ لجو زع هللا تيبب هللا ىقلي ال

 كلذ نم بيرق بوشلا اذهو ءايندلا يزل فلاخم يز يف اَّلِإ توملا دعب
 . © نفكلا يف 5 طيخم هيف سيل ذإ « بولا

 نيبيف « ءارقفلا يئزب اولخديل ٠ يرعتلاب نومرحملا رمأ »:يزوجلا نبا لاق
 . « ىفلز اندنع مكبرقت يتلاب مدالوأ الو مكلاومأ امو ظرثأ
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 : جحلل جورخلا ه
 اهجوتم نطولاو لهألا قراف هنأ هدنع ملعيلف .: دلبلا نم جورخلا امأو

 ؟ ديري اذام هنأ هبلق ف رضحيلف « ايندلا رافسأ يهاضي ال رفس يف لجو رع هللا ىلإ

 نيرئازلا ةرمز يف كولملا كلم ىلإ هجوتم هنأو ؟ دصقي نم ةرايزو « هجوتي نيأو

 اوعطقو « اوضبنف اوضبنتساو ء اوقاتشاف اوتو , اوباجأف اودون نيذلا « هل

 « هرمأ مخف يذلا لجو زع هللا تيب ىلع اولبقأو « قئالخلا اوقرافو « قئالعلا

 نأ ىلإ تيبلا بر ءاقل مدع نع تيبلا ءاقلب الست « هردق عفرو « أش مظعو

 . مهالوم ىلإ رظنلاب اودعسيو « مهانم ىبتنم اوقزري

 « لاحترالا يف هلامعأب هلالدإ آل , لوبقلاو لوصولا ءاجر هبلق يف رضحيلو 202

 هدعو هقيقحتل ءاجرو « لجو زع هللا لضفب ةقث نكلو « لاملاو لهألا ةقرافمو

 زع هللا يقل قيرطلا يف ةينملا هتكردأو هيلإ لصي مل نإ هنأ جريلو « هتيب راز نم
 هللا ىلإ ارجاهم هتيب نم جرخي نمو : هلالج لج لاق ذإ هيلإ ادفاو لجو

 م 60٠٠١ : ءاسنلا] 4 هللا ىلع هرجأ عقو دقف توملا هكردي مث هلوسرو

 | : تاقيملا ىلإ لوخدلا ه

 اهيف ركذتيلف : تابقعلا كلت ة ةدهاشمو « تاقيملا ىلإ ةيدابلا لوخد امأو

 لاوهألا نم:امهنيب امو « ةمايقلا موي تاقيم ىلإ توللاب ايندلا نم جورخلا نيب ام

 نمو «ريكنو ركنم لاوس لوه قيرطلا عاطق لوه نم ركذتيلو . تابلاطملاو
 هدارفتا نمو « تاّيحلاو يعافألا نم هيف امو « هناديدو زبقلا براقع يداوبلا عابس

 يف فواخا هذه يف نكيلو « هتدجوو هتبركو ربقلا ةشحوو « هبراقأو هلهأ نم
 2 .ريقلا فؤاخنل ادوزتم هلارقأو هلامعأ

 اثيش . ةكم 'لِإ .نايتإلا ناك املا هنأ ثيقاؤملا يف لصألا و : يولهدلا لاق

 نم مهنم نلف« رهاظ جرح هدلب نم مرحي نأ ناسنإلا فيلكت يف ناكو : الفت

 ةمولعم ةنكمأ.صخي نأ بجو رثكأو « نيرهشو رهش ةريسم ىلع هرطق .نوكي

 كلت نوكت نأ دب الو « اهدعب عب مارحإلا نورخؤي الو « اهنم نومرحي ةكم لوح



 0 مكحف « قافآلا لهأ رورم اهيلعو « دحأ ىلع رفخحت الو ةروهشم ةرهاظ عضاوملا
 رادو « يحولا طبهم طبهم اهنأل ؛ تيقاوملا دعبأ ةني املا لهأل راتخاو « عضاوملا هذهب

 هللا ةملك ءالعإ يف اوغلاي نأ قحأ اهلهأف « هللاب تنما ةيرق لوأو  ةرجملا ْش

 . « هللا ةعاط ةدايزب اوُصَخُي نأو

 : ةيبلتلاو مارحإلا ه

 نأ : كلذ ريغ نيبو « هانعم يف امو طيخلا نيب قرفلا » : يولهدلا لاق

 ءهَل عضاوت لوألا كرتو « ةروع رتس : يناثلاو « ةنيزو لمجتو قافترا لوألا
 . © بدأ ءوس يناثلا كرتو

 يف ريبكتلا ةلزنمب ةرمعلاو جحلا يف مارحإلا نأ ملعا :  هللا همحر لوقيو .

 هيفو « رهاظ لعفب جحلا ةيزع طبضو . مظعتلاو صالخإلا ريوصت هيف « ةالصلا

  لّمجتلا كرتو ةفولأملا تاداعلاو « ذالملا كرتب هلل ةعشاخ ةللذتم سفنلا لعج

 هذه مرحملا بنتجي نأ عرش امنإو « هلل ريغتلاو ثعشتلاو بعتلا ةاناعم قيقحت هيفو

 هللا فوخ راعشتسال اهيونتو «٠ ثعشتلاو ةنيزلل اكرتو للذتلل اقيقحت ءايشالا

 ء عسوتو ُهَلَن ديصلا امنإو . اهاوه يف لسرتست الأ هسفن ةذخاؤمو « هميظعتو

 َلكَع يبنلا نع هلعف تبني تبثي ملو « « اهل ديصلا عبتا نم » : لع يبلا لاق كلذلو

 « ةيميهبلا ةوهشلا يف كامهنا عامجلاو « ةلمجلا يف هغّوس نإو ؛ هباحصأ رابك الو
 نأ نم لقأ الف « عرشلا نوناق فلاخي هنأل ؛ ةيلكلاب بابلا اذه دس رجي مل اذإو

 « موصلاو فاكتعالاو مارحالاك لاوحألا ضعب يف هنع ىبني

 لجو زع هللا ءادن ةباجإ : هانعم تاقيملا نم ةيبلتلاو مارحالا » : يللازغلا لاق

 نكف « كيدعس الو كّيبل ال : كل لاقي نأ شخاو « الوبقم نوكي نأ جراف

 رع هللا لضف ىلعو + ائربتم كتوقو كلوح نعو « اددرتم فوخلاو ءاجرلا نيب

 . رطخلا لحم يهو ءرمألا ةيادب وه ةيبلتلا تقو نإف « الكوتم همركو لجو
 ( مرحأ اًملف « هللا همحر نيسحلا نب يلع جح : ةنيبع نب نايفس لاق



 اذكن ظ 1 ةرمعلاو جملا لئاضف
 مخ ةرصعلاو جحا لكشف

 عطتسي مو « ةدعرلا هيلع تعقوو « ضفتناو « هنول رفصا ؛ هتلحار هب توتساو

يبل ال ٠ يل لاقي نأ ىشخأ : لاقف ؟ يبلت ال ّمِل : هل ليقف « « يبلي نأ
 الو ك

 ىتح كلذ هيرتعي لزي ملف هتلحار نع عقوو « هيلع يشغ ىَّبل املف ؛ كيدْعس

 . هجح ىضق

جو زع هللا ءادن هتباجإ تاقيما يف ةيبلتا توصلا عفر دنع يبلملا ركذيلو
 ل

 مهرشحو « روصلا خفنب قلخلا ءادنو , 4 جحلاب سانلا يف نذأو :  لاق ذإ

 « هناحبس هللا ءادتل نيبيحم « ةمايقلا تاصرع يف مهماحدزاو ١ روبقلا نم

 فوخلا نيب « رمألا لوأ يف نيدودرمو نيلوبقمو « نيتوقممو نييرقم ىلإ نيمسقنمو

 .ال مأ هلوبقو جحلا مامتإ مهل رسيتيأ نوردي ال ثيح «تاقيملا يف جاحلا ددرت «ءاجرلاو

 :ةكم لوخد ه

 جريلو « انما هللا مرح ىلإ ىبتنا ذق هنأ اهدنع ركذتيلف : ةكم لوخد امأو

نوكيف برقلل الهأ نوكي ال نأ شخيلو « هللا باقع نم هلوخدب نمأي نأ هدنع
 

 « ابلاغ تاقوألا عيمج يف هؤاجر نكيلو « تقملل اقحتسمو ؛ ابئاخ مرحلا هلوخدب

 مامذو « يعرم رئازلا قحو « مظع تيبلا فرشو ء حر برلاو ميمع مركلاف

 . عيضم ريغ ذئاللا ريجتسملا

 : تيبلا ةدهاشم هى

 يف تيبلا ةمظع هدنع رضحي نأ يغينيف « تيبلا ىلع رصبلا عوقو امأو.

 هللا كقزري نأ جراو « هايإ هميظعت ةدشل تيبلا برل دهاشم هنأك ردقيو ؛ بلقلا

 | . ميظعلا هتيب ىلإ رظنلا هللا كقزر اك « ميركلا ههجو ىلإ رظنلا ىلاعت

 . نيدفاولا ةرمزب كايإ هقاحلإو « ةبترلا هذه كايإ هغيلبت ىلع ىلاعت هللا ركشاو

 اهوخدل نيلمآ « ةنجلا ةهج ىلإ ةمايقلا يف سانلا بابصنإ كلذ دنع ركذاو « هيلع

 ىلإ جاحلا ماسقنا « نيفورصمو لوخدلا يف نينوذأم ىلإ مهماسقنا مث « ةفاك

 نإف «هارت امم ءيش يف ةرخآلا رومأ ركذت نع لفغت الو . نيدودرمو نيلوبقم



 ةرمعلاو يا لاش فحل
 ."”6 ةرخآلا لاوحأ ىلع ليلد جاحلا لاوحأ لك

 : هللا همحر يريمألا لوقي

 يرصب ىمرم ةبعكلا تسيل

 ٍرَجَح نم ٌحماش حرص يه
 رثألا َدْجَم ُرِرِِي رثأ

 ٍرَمَدلا َرْبَع ُرُمرَت لئوم
 ٍرْظْنلل ٌقلطنُم يل يهو
 هَ رثبلا ٍدودُح فل اًنِصُم

 ركتفملا ّركف ىطَختي و ن١ لا

 روصلا اين» حاس نع اًيئان

 رمقلا رادُم قوف اًرئاد

 رصَبلا َةْنُك قاف دق ّرَصَب
 ِرَدَقلا باعش لوح اًمئاح

 رونلا روب
 َرِبَع دقي ٌرظن
 عاملا هيئارم نم

 رّسلا ب
<2 
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 ١ همحر لوقيو عم

 يبهذم يف ُءاَمّشلا ةبعكلا

 . نيدلا مولع ءايحإ (20

 - رولا ٌروُنو

 هتقفخ ف يبلق ىدَم وأ

 ِهَتَرْوَد يف مالسإلا روحم

 يف نمؤملا ىوهل هتهجو
 1 . ل 20:2 8

 هقتورذ نِم مث ىلاعتي
 مه . .٠ ع ىام. 2

 ِهِتَْدعص يف روغلا - بئرشم
 م عم يو امج

 هَتَرَظن يف ملل امس ذإ
 ِهبَمْسَب انسل ىّدصتي

 ٍهِعَع يف ٍقارشإلا مَجنم

 اهراجحأب تسيل اههُتَميِق
 امهدراتسأب ءرملا ٍثَّبَشَت

 اهراطقأ ّْلُك نم ان
 اَه راونأ ٌرَدصُم اهأو

 .اهراد يف ناك ىّنأ فوُطَي

 5١5-١9, ص نم «يريمألا نيدلا ءاهب رمع تاحفنو تاحفص )2(



 ْ ٠ ففي 0 ش '  ةرمعلاو جحلا لئاضق

 ش فوخلاو ميظعتلا كبلق يف رضحأقف « ةالص هنأ ملعاف تيبلاب فاوطلا امأو

 . ةبحناو اجرلاو

 « شرعلا لوح نيقاحلا نيِبّرقملا ةكئالملب هبشتم فاوطلاب كنأ : ملعاو

 دوصقملا لب « تيبلاب كمسج فاوط د دوصقملا نأ نئظت الو « هلوح نيفئاطلا

م الإ | ركذلا ىدتبت ال ىتح « تيبلا>بر ركذب كبلق فاوط
 دهب الإ | متختالو هن

 . تيبلاب مختو « تيبلا نم فاوطلا ءىدتبت امك

 نأو « ةيبوبرلا ةرضحب بلقلا فاوط وه فيرشلا فاوطلا نأ : ملعاو 1

 ماع يف رصبلاب دهاشت ال يتلا ةرضحلا كلتل كلملا لاع يف رهاظ لاثم تيبلا

 رصبلاب دهاشي ال يذلا بلقلل ةداهشلا ملاع يف رهاظ لاثم ندبلا نأ «  توكلملا

 توكللاو ب بيغلا ملاع لإ ةجردم ةداهشلاو كلملا ملاع نأو ؛ بيغلا ماع يف وهو

 . تيبلا اذهب سنإلا فاوطك“ هب هب ةكئالملا فاوط نإف « ةبعكلا ءازإب ءامسلا

 : دوسألا رجحلا مالتسا ه

 مّمصف « هتعاط لع لجو زع هلل عيابم كنأ هدنع دقتعاف : مالتسالا امأو'

 ؛ ةعيابملا يف ردغ نمف « كنتعيبب ءافولا ىلع كتميزع
 . تقملل قحتسا

 ةيصعم ىلإ دوعي ال نأ وه دوسألا رجحلا مالتسا : فلسلا ضعب لاق
. 

 « ضرألا يف هللا نيم دوسألا رجحلا نإ و : امهنع هللا يضر سابع نبا لاقو .

 : ٠ | مك لقو لا حفاص اأكف هحفاصو هملتسا نيف

 . ( هلوسرو هللا عياب دقف ؛ نكرلا يك هللا لوسر

 ثكن نمف ]» هقوقحب مايقلاو هيصاعم بانتجا ىلع هللا عيابين رجحلا ملتسمف



 ةرمعلاو جحا لئاضف 7/4"

 . # اميظع اًرجأ هيتؤيسف هللا هيلع دهاع امب فوأ نمو . هسفن ىلع ثكبي امنإف

 : ةديكأ دوهع مكنيبو اننيب ةبوتلا ىلع انيدهاعم اي

 : اهوأ

 : اهيناثو

 : دهعلا اذه نم مظعألا دوصقملاو « 4 ىلب اولاق مكبرب تسلأ » موي
 . هاوقت قح هللا اوقتا نأ : هاضتقمب لمعلا مامتو « هايإ الإ اودبعت ال نأ

 يدهعب اوفوأو )9 : هباتك يف مكيلع لزنأو « هلوسر مكيلإ لسرأ موي

 مارحف هللا عياب دقف ؛ هللا الإ هلإ ال : لاق نم : يرتستلا لهس لاق

 يلاوي وأ « ةينالعلاو رسلا يف هرمأ نم ءيبش يف هيصعي نأ هعياب اذإ هيلع
 1 05 هيلو يداعي وأ هودع

 ذوهعلا ضقن ممتدهاع ذإ دعب مكمّلَع ْنَم مالسإلا ينب اي

 دوعولا فاللخإو ردغلا الخ ام نسحتسم ىوهلا يف ءيش لك

 دهعلاب ءافولا مزتليو « ةعيبلا ددجي هنإف رجحلا ملتسا اذإ جح نمل :

 رحلا . # هيلع هللا اودهاع ام اوقدص لاجر نينمؤملا نم » : مدقتملا

 . ميدقلا دهعلا ضقني ال ميركلا

 ريغتي نم ناك ال ىوهلا دقع ٌترِّيَغ يلايللا نأ متبسحأ

 رشحأو تومأ مكتبحم ىلعو ٌمكدهع ىسنن سيلو نامزلا ىنفي

 هنإ هللا ذاعم :  ا لقف كالوم دهع ضقن ىلإ كسفن كتعد اذإ

 . © نوملاظلا حلفي ال هنإ ياونم نسحأ يبر

 قيثو ٌتيِبَح ام ”دهع كلذو ' ؟كدهع تنخ ال تيبلا بري تفلح |

 ميقم دادولاو اندع تدع نإف افقاو كنيبو ينيب ام كرتأس

 ميدق ظافحلاو يلثم كرتتو مهدهعل ءافو ال اموق لصاوت



 فحل ش ٠ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 « رجحلا مالتسا دنع هيلع هللا دهاع ام ىلع ظفاحيلف جحلا نم عجر نم

 سس لف شح

 . روكلا دعب

 66 كتيصعمب ينلذت الو كتعاطب ينزعأ مهللا و : وعدي دمحأ مامإلا ناك

 . 6 ةعاطلا زع ىلإ ةيصعملا لذ نم ينلقنا مهللا » مدا نبا ءاعد ةماع ناكو

 بلط مازتلالا يف كين نكدلف : .مزتلملاب قاصتلالاو ةبعكلا راتسأب قلعتلا انأ

 نع نصحتلل ءاجرو « ةسامملاب اكربتو « تيبلا برلو تيبلل « اقوشو ابح برقلا

 حاحلإلا رتسلاب قلعتلا يف كتين نكتلو « تيبلا يف ال كندب نم ءزج لك يف « رانلا

 « هيلإ بنذأ نم بايثب قلعتي يذلا بنذملاك « نامألا لاؤسو ةرفغملا بلط يف

 | عزفم الو « هيلإ الإ هنم هل ًاجلم ال هنأ هل رهظملا ءهنع هوفع يف هيلإ عرضخملا

 ٠ ليقتسلا يف نمألا لذبو « وفعلاب الإ هليذ قرافي ال هنأو , هوفعو همرك الإ هل

 هلو يلكو « يبلق يّتفَشَب كك ٌدوسألا ٌرَججَحلا

 هلي يذلاب يمايهل لب عفان ُهَّنَأ يداقتعال ال

 ةَلسْرُم هيَحفص ىلع تنك  هيبافنأ ُمّهطأ ٌدمحم

 ةَلرثُم ىّتدُه تابآ قرني هرفت نم رودلاو ءُهَل
 هلصلا َءاغتبا : يحولاب قطانلا هن ُهّليِم ام ُكَم

 : ةورملاو افصلا نيب يعسلا ه

 دبعلا ددرت يهاضي هنإف : تيبلا ءانف يف ةورملاو افصلا نيب يعسلا امأو

 ءاجرو « ةمدخلا يف صولخلل اًراهظإ « ىرخأ دعب ةرم ابهاذو ايئاج كلملا راد ءانفب
 يذلا ام يردي ال وهو جرخو كلملا ىلع لخد يذلاك « ةمحرلا نيعب ةظحالملل

 ةرم رادلا ءانف ىلع ددرتي لازي الف ءدر وأ لوبق نم هقح يف كلملا هب يضقي



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ااه

 . ىلوألا يف محري م نإ ةيناثلا يف محري نأ وجري ؛ ىرخأ دعب

 : ةفرعب فوقولا ه

 عافتراو « قلخلا ماحدزا نم ىرت امب ,ركذاف : ةفرعب فوقولا امأو

رعاشملا ىلع تاددرتلا ين مهتمئأ قرفلا عابتاو , تاغللا فالتخاو « تاوصألا
 » 

ألا عامجاو , ةمايقلا تاصرع « مهريسب اًريسو , مهل ءافتقا
 ؛ ةمئألاو ءايبنألا عم م

 دحاولا ديعصلا كلذ يف مهرحتو « مهتعافش يف مهعمطو « اهيبن اهيبن ةمأ لك ءافتقاو

 . لوبقلاو درلا ن نيب

 (« لجو زع هللا ىلإ لابتبالاو ةعارضلا كبلق مزلأف كلذ. .تركذت اذإو

 ٠ فيرش فقوملاف ةباجإلاب كءاجر ققحو ء نيموحرملا نيزئافلا ةرمز يف رشحتف

 دابعلا نم ةقبطو « ءاهقفلاو ءاملعلا نم ةقبط نع فقوملا كفني الو

بولق لابتبالاو ةعارضلل تدرجتو « مهممه تعمتجا اذإف « دامزلاو
 تعفتراو « مه

 + مهراصأ ءامسلا وحن تصخشو « مهقانعأ لإ تدنماو « ميدي ناحبس هلا لإ

 « مهيعس عيضيو مهلمأ بيخي هنأ ننظت الف « ةمحرلا بلط ىلع ةدحاو ةمهب نيعمتم

 | . مهرمغت ةمح ر لا مهنع رخديو

 للاعت هلا نأ نظيو « تافرع رضحي نأ بونذلا مظعأ نم نإ ليق كلذلو

 « جحلا رس وه ءاملعلاو داهزلاو دابعلا ةرواجمو ممهلا عاتجأ نأكو « هل رفغي م

 يف بولقلا نواعتو ممهحلا عاتجا لثم هناحبس هللا ةمحر راردتسا ىلإ قيرط الف :

 . دحأو ديعص ىلع دحاو تقو

 نامز يف نيملسملا عاتجا نأ ةفرعب فوقولا يف نسلا » : يولهدلا لاق

 مظع ريثأت هل ؛ « هيلإ نيعرضتم « هل نيعاد هللا ةمحر يف نيبغار دحاو ناكمو دحاو

 .. ةيناحورلا راشتناو تاكربلا لوزن .يف



 "م1 ْ ةرمعلاو جملا لئاضف

 « مويلا اذه صوصخو « ةضرعلا ىنعم قيقحتل كلذ مهعاتجاف : اضيأو

 فلسلا ةنس هب ترج امب ذخألاو  مالسلا مهيلع ءايبنألا نع ثراوتم ناكملا اذهو
 . تيقوتلا باب يف ليصأ لصأ حلاصلا

 ال سيل األ ؛ ةرمعلا يف ةفرعب فوقولا عرشب ملا : يولهدلا لاق

 تقو اهل عرش ولو « اهب فوقولل ةدئاف الف « عاتجالا ىنعم ققحتيل نيعم تقو
 . ( ىفخي ال ام ةنسلا يف نيترم عاتجالا يفو , ةجح تناك نيعم

 | : رامجلا يمر ه

 « ةيدوبعلاو قرال اراهظإ رمألل دايقنالا هب دصقاف : رامجلا يمر امأو
 مهاربإب هبشتلا هب دصقا مث « هيف سفنلاو لقعلل. ظح ريغ نم لاثتمالا درجم اضابهتناو

 ىلع لخديل عضوملا كلذ يف ىلاعت هللا هنعل سيلبإ هل ضرع ثيح « مالسلا هيلع .

 هل اًدرط ةراجحلاب هيمري نأ لجو رع هللا هرمأف « ةيصعمب هنتفي وأ « ةببش هجح

 امأو « هامر كلذلف هدهاشو هل ضرع ناطيشلا نأ كل رطخ ْنِإف , هلمأل اعطقو

 يذلا هنأو « ناطيشلا نم رطاخلا اذه نأ ملعاف ؛ ناطيشلا يل ضرعي سيلف انأ

 هنأو « هيف ةدئاف ال لعف هنأ كيلإ ليخيو ٠ يمرلا يف كمزع رتفيل كبلق يف هاقلأ .

 هيف يمرلا يف ريمشتلاو دجلاب كسفن نع هدرطاف « هب لغتشت ملف بعللا يهاضي

 | . ناطيشلا فنأ مغرب

 هجو هب يمرت ةقيقحلا يفو . ةبقعلا ىلإ ىصحلا يمرت رهاظلا يف كنأ ملعاو '

 هناحبس هللا رمأ كلاثتماب الإ هفنأ ماغرإ لصحي ال ذإ هرهظ هب مصقتو « ناطيشلا

 . هيف لقعلاو سفنلا ظح ريغ نم رمألا درجمب هل اميظعت ؛ ىلاعتو

 ري ميي ا ي 8 2 9

 ْمّيَحُم مارغلاف ةّيشهلا ىَّنَع 2 مهليحرب اًلِجار يربص ناك نإ .
 .اوُمهتَأ مأ اودجنأ مهنم دب ال - َةّرَي رعاشملا كيتا امسق



 انثذ
 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 : يذَهلا حبذ ه

 لمكأف « لاثتمالا مكحب ىلاعت هللا لإ برقت هنأ ملعاف : يدهلا حبذ امأو

 « دعولا درو اذكهف « رانلا يف كنم اًءزج هنم ءزج لكب هللا قتعي نأ جراو يدها

 . معأ رانلا نم كاف ناك ؛ رفوأ هؤازجأو ربكأ يدهلا ناك املكف

 : ةنيدملا .ةرايز .٠

 يتلا ةدلبلا اهنأ ركذتف اهناطيح ىلع كرصب عقو اذإف : ةنيدملا ةرايز امأو

 امملإ لعجو - عاقبلا فرشأ الإ هيبحل بيبحلا راتخي الو - هُم هيبنل هللا اهراتخا
 ٠ « هودع ههاجو « هننسو لجو زع هبر ضئارف ابيف عرش. يتلا هراد اهنأو « هترجه

 هيريزو ةبرتو « اهيف هتبرت لعج مث « « لجو زرع هللا هافوت نأ ىلإ هنيد اهب رهظأو

للا لوسر مادقأ عقاوم كسفن يف لكم مث « « امهنع هللا يضر هدعب قحلاب نيمئاقلا
 ه

 همادقأ عضوم وهو الإ هوطت مدق عضوم نم ام هنأو « ابيف هتاددرت دنع هِيَ

 نب كلام هللا محريو . لجوو ةنيكس نع الإ هيلع كمدق عضت الف « ةزيزعلا

ابيف نِفد اضرأ رقوأ : لاقو ةنيدملا يف ةباد بكر ام يذلا ةرجهلا راد مامإ سنأ
 

 . هلع هللا لوسر

 , « يشل يف هتنيكسو هعوشخ روصتو « اهككس يف هيطختو هيشم ركذتو
 ىلاعت هركذ عم « هركذ ةعفرو « هتفرعم مظع نم هبلق هناحبس هللا عدوتسا امو

 هطابحإو « هسفن ركذب هنرق ىتح . ©« كركذ كل انعفرو ل : ىلاعت لاق ثيح

 ىلاعت هللا نم ام ركذت مث « هتوص قوف هتوص عفرب ولو هتمرح كته نم لمع

 مظعأو (همالك عاقساو « هتدهاشمب اودعسو هتبحص اوكر دأ نيذلا ىلع هب.

هللا يضر هباحصأ ةبخصو هتبحص نم كقاف ام ىلع كفسأت
 ركذا مث « « مهنع 

 امبر كنأو ء رطخ ىلع ةرخآلا يف هتيؤر نم كنأو « ايندلا يف هتيؤر كتتاف كنأ

 : يع لاق. كلمع ءوسب كايإ هلوبق هنيبو كنيب لاح دقو « ةرسحب الإ هارت ال

أ بر اي : لوقأف « دمحم اي . دمحم اي : نولوقيف اماوقأ ييلإ هللا عفري »
 « يبلاحص



 فذ ' ةرمعلاو جحلا لئاضف

 تكرت َنِإف"'« اقحسو ادعب لوقأف « كدعب اوثدحأ ام يردت ال كنإ : لوقيف

 كلودعب هنيبو ثنيب لاحي نأ نمأت الف قئاقدلا نم ةقيقد يف ولو هتعيرش ةمرح

 كقزر نأ دعب هنيبو كيب ىلاعت هللا لوحي الأ كؤاجر كلذ نم مظعيلو « هتبحم نع

 لب ايند يف ظح الو ةراجت ريغ نم هترايز لجأل كنطو نم كصخشأو « ناميإلا

 تحمس ذإ « هربق طئاح :ىلإو « هراثا ىلإ رظنت نأ ىلإ كقوشو « هل كبج ضحن

 كيلإ ىلاعت هللا رظني نأب كردجأ امف « هتيؤر كتتاف امل كلذ درجمب رفسلاب كسفن

 . ةمحرلا نيعب

 ىلاعتو هناحبس هللا اهراتخا يتلا ةصرعلا اهنأ ركذاف ؛ دجسملا تغلب اذإف

 ىلاعتو هناحبس هللا ضئارف نأو « ةباصع مهلضفأو نيملسملا لوألو هيلع هيبنل

 مظعيلف « اثيمو اّيح هللا قلخ لضفأ تعمج اهنأو « ةصرعلا كلت يف تميقأ امم لوأ
 , امظعم اعشاخ هلخداف « هايإ كلوخدب كمحري نأ ىلاعتو هناحبس هللا يف كلمأ

 0 ٠ نمّوُم لك بلق نم عوشخلا يعدتسي نأب ناكملا اذه ردجأ امو

 نيمألا يداهلا ىفطصملا ىوثم ثيح ىقتلا ضرأ ىلإ قوشلا ينزه

 نينسلا حيرابت ياوتو ىققحام ناوهب يبلق قاض

 نينحلا ضرأ ىلإ حورلا قفاخ ىنملا روفوم بكرلا يف رسْأْلَ
 نيكملا بحلاب بلقلا يدنأو 2ىدهلا عبن نم سفنلا يورأو

 نوجملا اهامدأو فلخلا اهّده ٌةمأ انتج هللا لوسراي

 نيزحلا بلقلا يف ءادلا غولوك  اهعُبَرَأ ىلإ فوخلا ىرسو

 نيقيلا ىنعم نع حابشألا لأست 20تتلفناو اهخيرات تيسن

 نونظو عايضو رامد نم ةموك ىحضأ نيدلا ثارتو

 نيربكتسملا ىوحل "”اميصحو. ىدملا لالطأ نيب اكوكشو
 نيملاب انونف .فسعلا انس  اددب انعج هللا لوسراي

 . نينألا انيباور يف ىدامبو الفلا شحو انمالآ نم ّجض

 . دمحم اي دمحم اي : هلوق نود امهريغو سنأو دوعسم نبا ثيدح نم هيلع قفتم 0(

 . ىصخلا راغص (؟)



 .ةرمعلاو جحا لئاشف ظ 08 هس

 كردي هع كلوسرو .« هرينمو يوبنلا دجسملا ىلإ قوشلا كزهي الا فيك
 | ."0 ةنجلا يف بتاور يربنم مئاوق» : 2 لاق دقف هرم ردقب

 « هع هللا لوسرلا دجسم يف دجولا تاعول ثبي نيح لئاقلا رد هللو
 . اهشاطعو ةمألا عقاو ركذيو

 هئماظ وراف اياطخلا ليج بر اي

 رعتسي ناكربلا يه يتايركذو عفدنم عمدلا رحبو يراظتنا لاط .
 اوريبناو كالوم ىلإ فكألا اودم اودشتحا كباوبأ ىلع نورئازلاو

 ربع هلك اًجيشن نوجشنيو اًرهدزم خيراتلا ىلع ادجم نوكيي ٠

 اورده دق تيبلا باحر يفنمهنلكو 2 اركّذم نوميملا ربنملا ىلإ ونرأ
 رضتحم يرذعلا ىوملا تاعشعشو اهئراب لج تاحفن ىلع يكبأ

 ٌرذحلاو لوذرملا انخلا هاطخ ىشعأ  امَمُأ ةياط دجسمل لاخلا اودش

 اورثن دق سؤبلا ينايف يف مهحيو اي 2 اورغتناو عبنلا قيرط شاطعلا لض '
 رهدرت لامآلا هب موي بر اي

 مكاحلاو «ريبكلا يف يف يناريطلاو « ةملس مأ نع نابح نباو «ُقاسنلاو ,دمحأ هاور : حيحص )١(

 لاقو «ةملس مأ نع ةيلحلا يف معن وبأو ءدعس نبا هاورو . دقاو يبأ نع كردتسملا يف

 حلا هححصو «فيعض وهو قامحلا ديمحلا دبع نب سي ياوبطلا دنع هيف : ىمشيفا

 5١06٠: ةحيحصلا ةلسلسلاو «47584 مقر عماجلا حيحص يف .ينابلألاو ءيطويسلاو

 . ةرقتسم : ينعي بتاورو .. هصئاصخ نم هذه يطويسلا دع



 : 46 ظ ةرمعلاو جملا لئاضف

 ٠ : هتيَع هللا لوسر ةرايز ه

 هروزت اك اتيم هروزتو هيدي نيب فقت نأ يغبنيف يع هلا لوسر ةرايز امأو
 هاي لك ل ركل هخش نم بر تي اا ف تن يدع لوا

 2 كلايخ يف ةمركلا هتروص لّثمف 0 كتالصو كمالس هغليي هنأ ملعاو

 نإ » : م لاق دقف كبلق يف هتبتر مظع رضحأو « كئازإب دحللا يف اًعوضوم
 : هكَع لاقو ."”« مالسلا يتمأ نم ينوغلبي ضرألا يف نيحايس ةكئالم ىلاعت هلل
 ."'6 اهنخلبأ الإ يلع ىلصي دحأ نم سيلف دابعلا عمس هاطعأ اكلم ىلاعت هلل نإ ؛

 يداوبلا عطقو « نطولا قراف نمي فيكف « هربق رضحي مل نم قح يف اذه

 ؟ةميركلا هترغ ةدهاشم هتاف ْذِإ ,ميركلا هدهشم دم ةدهاشمب ىفتكاو «هئاقل ىلإ اقوش

 .”” ارشع اهب هيلع هللا لص ةدحاو يلع لص نم » : ُهكَيَم لاق دقو

 طحو « تاولص رشع هيلع هللا لص ةدحاو يلع لص نم » : ُهَُع لاقو
 هيلع ةالصلا يف هؤازج اذهف .“”6 تاجرد. رشع هل عفرو « تائيطخ رشع هنع
 . هترايزل روضحلاب فيكف « هناسلب

 يف لثمو ءربنلا هع يبا دوعص مهوتو ؛ ِهتيََم لوسرلا ربنم تئا مث
 - راصنألاو نورجاهملا هب قدحأ دقو ءربنملا ىلع اهنأك ةيببلا :هتعلط كبلق

 .ىماحلا هخحصو «دوعسم نبا نع ماحلاو «تنابح نباو «يفاسنلاو دج هاور : :حيحص )غ3(

 .174 مقرب ةاكشملا جرختو مقرب عماجلا حيحص يف ينابلألاو «يطويسلاو نابح نباو

 عماجلا حيحص يف ينابلألا هننسحو ءرساي نب رامع نع ريبكلا يف يناربطلا : : نسح ١)

 1١. 60 | مقرب ةحيحصلاو 2« مقرب

 ش . :ةريره يب نع ملسمو دخأ هاور : حيحص (5)
 هححصو «ستأ نع ثدألا ين يراخبلاو ماحلاو «يناسنلاو دجأ هاور : حيحص )2

 0 ةفرح مقرب عماجلا حيحص 0 ينابلألا



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ظ نيا

 لجو زع هللا لسو « هتبطخب هللا ةعاط ىلع مهثمي هيَ وهو - مهنع هللا يضر

 ْ ..هنييو كنيب ةمايقلا يف قرفي ال نأ

 .. دجملاو دجولاب بلقلا قفخي انه .. ءارهزلا ةضورلاب ةالص اهالحأ ام هلل

 . يفح تماص ثبو ءاعدو ءاجن انه .. ةعطاس ةعشاخ ةالص انه







 امهنع زجعلا دنع ةرمعلاو جحلا ماقم موقي ام

 احاورأ نحن انرسو اموسج مترس دقل قيتعلا تيبلا ىلإ نيرئاس اي
 0 احار نمك رذع ىلع ماقأ نمو اولحر دقو رذع ىلع انمقأ انإ





 ٠ 55١ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ' [] اهنع زجعلا دنع ةرمعلاو جحلا ماقم موقي اه [ل

 رئاسلل اكيرش رذعل فلختملا لعج نأ هدابعب ىلاعتو كرابت هللا ةمحر نم

 اريسم مترس ام اماوقأ ةنيدملاب نإ ١ : كوبت ةوزغ نم عجر امل هلع يبنلا لاق ا ٠

 . « رذعلا مهفلخ مكعم اوناك الإ ايداو متعطق.-الو

 احاورأ نحن انرسو اموسج مترسس 2 دقل قيتعلا تيبلا ىلإ نيرئاس اي
 احار نمك رذع ىلع ماقأ نمو اولحر دقو رذع. ىلع انمقأ انإ

 ناشلا سيلف .هندبب نيرئاسلا ضعب همزعو هتمهو هبلقب راس نم ضعب قبس امبرو

 .بكرلا قبس ىتح هبلقب راسو ءرذعل هندب دعق نميف نأشلا امنإ «هندبب راس نميف.

 .نيرصحما لئاسر مكعم اولمحت نيعطقنملل اوفق «بابحألا راد ىلإ نيرئاس اي

 ىتمحلا اهب اوتقالف

 انّركذ انوركذت علس لهأ

 يسم ةرظن اوذح

 ىنحنملاو اقنلا يف مارتأ

 اولصف محبرو انرسحخ .دق
 .مكلامحأ فلخ يبلق راس

 دقو الإ ايداو معطق ام

 ىمحلا كاذ ىلإ يقوش او هآ
 هبابرأ ىلع ينع اوملس

 مكراكذت ىلع ْمَعبغ ْلُم انأ
 ةريج انكو انك انمز

 تمي مل اهنع عطقنا مث ءراثآلا كلت نياعو « رايدلا كلت دهاش نم . يخأ

 ىنم لهأ اي معنملا اوركشاو
 انيَغ دق ْنَم حبرلا لوضفب
 اندبلا قاع ٌرذعلا نأ ريغ

 ىسنملا مادقأب ىعسأ هتبج

 انعلا قاذ دقو مورحم قوش

 اندنع ام ممكدنع ىرتأ

 انمرلا كاذ هللا داعأف



 ةرمعلاو جملا لئاضف ش ش "0

 . اهيلإ نينحلاو فسألاب الإ

 افجو دق مو بلقلا فجو الإ املس دق يذلا انشيع ركذأ ام

 افسأ او اتئاف دري لهو افسأاو 2افض ناك يذلا اننامزل اهاو

 ريسب عطقني ةرخآ رفسو نادبألا ريسب عطقني ايندلا رفس «يمخأ اي

 ٠ . بولقلا

 . رمألا اذه سيل : لاق . ةفاسم كيلإ تعطق دق : نيفراعلا ضغبل لجر لاق

 .. كدوصقم ىلإ تلصو دقو« ةوطخم كسفت قراف ؛ تافاسلا عطقب

 ألا فب صم قو « هي يف شارف لع دعا م مو + تبا بر نع

 نطو يف حورلاو ةبرغ يف مسجلاف 2م دنع حورلا نأ ريغ يعم يمسج

 . امهنع زجعلا دنع ةرمعلاو جحلا ماقم موقت اًلامعأ كاهو

 | : ةالص لك ربد هللا ركذ : الوأ ٠

 ىلإ ءارقفلا ءاج : لاق هنع هللا يضر ةريره يلأ نع يراخبلا ىور

 تاجردلاب لاومألا نم روثدلا لهأ بهذ « هللا لوسر اي : اولاقف هيَ هللا لوسر
 لاومأ لضف منو « موصن اك نوموصيو ١ يلصن م5 نولصي مقملا معنلاو العلا

 الأ » : ِهتوَع هللا لوسر لاقف . نوقدصتيو نودهاجيو نورمتعيو اهب نوجحي
 متتكو « مكدعب دحأ مككردي لو « مكقبس نم متقحل هب متذخأ ول امب مكثدحأ

 فلخ توريكتو نودمحنو نوحبست ؟ هلثم لمَ نم الإ هينارهظ نيب متأ نم ريخ

 . « نيثالثو اثالث ةالص لك

 ءاينغألا بهذ « هللا لوسر اي : انلق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو

 هللا لوسر لاقف . اذكبو اذكبو « دهاجن الو نودهاجيو , جحن الو نوجحي رجألاب

 مهنم دحأ هب ءيجي ام لضفأ ن. منج هب متذخأ نإ ءيش ىلع مكلدأ الأ ».: هيَ
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 يف نيثالثو اثالث هودمحتو نيثالثو اثالث هوحبستو « نيثالثو اعبرأ هللا اوربكت نأ
 0 ةالص لك ربد

 امج يف ةادغلاو ءاشعلا ةالص : ايناث ه

 لوسر اي : اتم لا باسل نما نأ عل يضر ذ نأ نع

 « موصن !؟ نوموصيو ..يلضن 5 نولصي « روجألاب روثدلا لهأ بهذ « هلل
 ةالص مكل هللا لعج دق سيلوأ ٠ : هُتْيَع يبنلا لاقف . مهلاومأ لوضفب نوقدصتيو
 2 ةرمع لدعت ةعامج يف دغلا ةالصو , ةجح لدعت ةعامج يف ءاشعلا

 عم انتوزغ نم يلإ ّبحأ دجسملا ىلإ كروكب : لجرل ةريره وبأ لاق
 . هلع هللا لوسر

 برقت امف « امهريغو ةرمعلاو جحلاب لفنتلا نم لضفأ اهلك تابجاولا ءادأو

 'هزنتلا اهيلع لقثي سوفنلا نم ريثكو « مهيلع هضرتفا ام ءادأ لثمب مهر ىلإ دابعلا

 . ةقدصلاو جحلا يف كلذ قافنإ اهيلع لهسيو « تاببشلاو مارحلا بسك نع

 ةئامسمخ نم يل ٌبحأ هللا ههركي ام قناد كرت : فلسلا ضعب لاق

 قشأ وهو غ هريغو جحلاب عوطتلا نم لضفأ تامرحملا نع حراؤجلا فكو .. ةجح

 | . سوفتلا ىلع

 سبح نم دشأ داهج الو طابر الو جح ام : ضايع نب ليضفلا لاق

 . ديدش مه يف تحبصأ ؛ كناسل كمبي تحبصأ ولو .« ناشللا

 اهاوقتو بولقلا نيلب رابتعالا امنإو ٠ « حراوجلاب ربلا لامعأب رابتعالا سيلو

 . ماثآلا نع اهريهطتو

 )١( يقاسنلاو ,هدنسم يف دمحأ هاور 3

 ١ ملسم هاور .



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ا 1 0 0

 هللا ركذي دعق مث ,ةعامج يف رجفلا لص نم و : هلي هللا لوسر لاق

 ٠ « ةمات ةرمعو « ةجح رجأك هل تناك ؛ نيتعكر ىلص مث « سمشلا علطت ىتح
02 

 . م ةمأك ع ةمأت

 : عوطتلا ىلإ يشملاو تاعامجلا روضح : اًعبار ه

 يهف « ةعامجلا يف ةبوتكم ةالص ىلإ ىشم نم ؛ : لع هللا لوسر لاق

 "0 ةلفان ةرمعك يهف ٠ عوطت ةالص ىلإ ىشم نمو « ةجحك

 . دواد ينأ ةياور يف ا ىحضلا ةالص « عوطتلا ةالص ىلإ يشملاب دوصقملاو

 « ةجحك ةلصخلاو ةيشملاف ةبوتكم ةالص ءادأ ىلإ ىشم نم » : يوانملا لاق

 مزلي ال نكل ةرمع باوثك يهف عوطت ةالص ىلإ يشم نمو . اهباوثك : يأ

 . ها « رادقملا يف يواستلا

 : ءابق دجسم يف ةالصلا : اسماخ ه

 هتيب يف رهطت نم ٠ : ُهليَع هللا لوسر لاق
 .©6 ةرمع لدع هل ناك « هيف

 ل لصيف ءابق دجسم

 جيرختو 3777مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو ءسنأ نع يذمرتلا هاور )١(
 ١ /١54 ( ١١58. بيغرتلا

 , هدنسم يف دمحأو عدواد وبأو « ةمامأ يأ نع ريبكلا يف يناربطلا هاور : نسح (5)

 عماجلا حيحص يف ينابلألا هنسحو ءركاسع نباو «هننس يف يقييبلاو ؛لماكلا يف يدف:نباو
 نال ؛هدنس يف عاطقنا:ناتلع هيف : ععاطملا يف لاق ١» : يوانملا لاق .«1437 مقر

 . ؛ لوهجم لجر هيفو « ةمامأ يأ نم عمسي مل الوحكم
 فينح نب لهس نع كردتسملا يف مكاحلاو « يئاسنلاو « هدنسم يف دمحأ هاور : حيحص (؟)

 51١١١. مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو



 0-0 | ش ةرمعلاو جملا لئاضف

 (”6 ةرمعك ءابق دجسم ف ةالصلا » : ِهْيْيَع لاقو

 ال - ءابق دجسم - فوع نب ورمع ينب دجسم ىنأ نم 9 : لكم لاقو

 . (« ةرمع رجأ هل ناك « ةالصلا الإ هعزني

 نأل : لوقي يلأ تعمس : تلاق صاقو ينأ نب دعس تنب ةشئاع نع»

 نوملعي ول « نيترم سدقملا تيب ينآ نم يلإ بحأ , نيتعكر ءابق دجسم يف يلصأ

 ."”« لبإلا دابكأ هيلإ اوبرضل « ءابق يف ام

 نب نمحرلا دبع لوق ةصاخلاو ةماعلا ين اهرهاظت ىلع لدي رابخألا هذهو

 . هل رعش يف مكحلا

 ؟9ءابق ىلإ تاَرُمَعَتُملا نم 2 انيع ُتْرَرْقُأ دقف كلبهأ ْنِإف

 نوبحي لاجر هيف » : ىلاعتو كرابت هللا لوق لزن هلاجرو دجسملا اذه يفو

 دق هللا نإ : : هع هللا لوسر مهل لاقو , 4 نيرهطملا بحي هللاو اورهطتي نأ
5 

 ١ ( ءابق لهأ اي مروهط يضر

 : ىحضألاو رطفلا : نيديعلا دوهش : اسداس»

 : ةباحصلا نم دودعم وهو ؛ ملس نب فنخم لاق ١ : بجر نبا لاق

 )ن6( 3

 نع كردتسملا يف ماحلاو « ةجام نباو , يذمرتلاو , هدنسم يف دمحأ هاور : حيحص )١(

 . "0755 مقر عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو ءريضح نب ديسأ

 ىلع لومحم اذهو « 54/ * حيحص :هدنس يف رجح نبا ظفاحلا لاقو ؛ تاقث هلاجر )0

 . ةيميت نبا مامالا هققح ا لحرلا دشو رفسلا ريغ

 . ؛ه/ ١ يريفلا ةبش نبا ظفاحلل .ةرونملا ةنيدملا رابخأ ()

 . حيحص هدانسإ ثيدح (4)

 . فراعملا فئاطل (0)



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ظ ىلا

 : لوقيو يكبي فقوف مهجورخ تقو يف جاحلا نيح اصلا ضعب ىأر

 دبعلا لعفي اك مكيديأ عوط نكأ مكباكر يعابتاو ينوعد تلقف

 فيكف « تيبلا ىلإ لوصولا نع عطقنا نم ةرسح هذه : لاقو سفنت مث

 . تيبلا بر ىلإ لوصولا نع عطقنا نم ةرسح نوكت

 مترصحأ وأ « سوفنلا داهج ىلإ اوعجراف جحلا نع ماعلا مسبح نإ : يناوخإ

 ةمزال ءامدلا ةقارإ نإف « رسيت ام عومدلا نم مكفلخت ىلع اوقيراف كسنلا ءادأ نع

 تسيل نيدلل ةقلاح بونذلا نإف بونذلاب مكنايدأ سوؤر اوقلحت الو ء رصحملل

 فيخلا ءاجرأب مايقلا ماقم فوخلاو ءاجرلا راعشتساب هلل اوموقو ء رعشلا ةقلاح

 ةمحر نع بونذلاب هسفن دعبي الف « هللا مرح نع دعب دق ناك نمو « رعشملاو

 تيبلا وأ تيبلا جح نع زجع نمو ءرفغتساو هيلإ بات نمم بيرق هللا ةمحر نإف هللا

 . ديرولا لبح نم برقأ هاجرو هاعد نمم هنإف تيبلا بر دصقيلف «ديعب هنم

 هلل مقيلف ؛ ةفرعب مايقلا ماعلا اذه يف هتاف نم : اضيأ بجر نبا لوقيو

 | . هفرع يذلا هقحب

 . هفلزأو برق دقو هللا ةعاط ىلع همزع تيبيلف ةفلدزمب تيبملا نع زجع نم

 . فوخلاو ءاجرلا قحب هلل مقيلف ؛ فيخلا ءاجرأب مايقلا هنكمي ملا نم

 .ىنملا غلب دقو ءانه هاوه حبذيلف ؛ ىنمب هيده رحن ىلع ردقي مل ْنَم

 ىلإ برقأ هنإف تيبلا بر دصقيلف ؛ ديعب هنم هنأل تيبلا ىلإ لصي مل نم

 ٠ .©6 ديرولا لبح نم هاجرو هاعد نم

 لصنلف مهرايد ىلإ لصن مل نإ : مهزانمو جيجحلا يف يزوجلا نبا لوقي

 . مهراسكتاب انراسكتا

 )١( فراعملا فئاطل 598 - .79.65 .



 ؟ 1 ةرمعلاو جملا لئاضق
 ةيمسسشسششسسسلل_ ااا ةريعلا و جيت لاسم

 . رجح بلق لك نايف رجحلا ىلإ لصن مل نإ

 . انهاه فسألا متأمب مقتلف ؛ ىنمو عمج ةليل ىلع ردقن مل نإ

 . . قداصلا هيف محري موي اذه « قباسلا دجما بينملا نيأ

 ىتمف تقولا اذه يف بجي مل ْنَمو « بيني ىتمف مويلا اذه يف بنُي مل نم

 ش ا ا خل نمو بج

 ا مساوم رضح
 ا

باخ انه نم يرعش تيل « ىج الو اَنَع
 . ىتلا لان اني نمو « 

 فيكو ؛ انهاه تارسحلا عومد لزننلف « ىنم لوزن انتاف نإ : يناوخإ ايف

 00 مان ذو + فوكسلب فيكو ءان داوي اذام يردن الو يكين ال

 نم نوكت نأ امي امف ءاندعبو اويرقو « اندعقو موقلا راس نال ١ « يخأ

دعاقلا عم اودعقا ليقو مهطبتف مهثاعبنا هللا هرك »
 . # ني

 ىجدلا ىلع تاعساشلا رافقلا يو طت مهب تراس بئاكر ٌّرد هلل

 اجش دق ام مهنم متملا بلق 2اجش دقو مارحلا تيبلا ىلإ اولحر

 اجراو ةفاحخلا نيب ريدلتو 00 بيخي 0 باي غوار

 . نزح نأ دعاق وهو ةبحألا رايد

 كولأس كوعمس نإ ْمهلعل مهدنع يركذب ضرع

 نف لكب بلقلا بذعم مكدصق نع سوبحلا كلذ لق

 ش 10/١ »١6. ةرصبتلا )١(
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 سدقلا ضاير نم سنألا تاحفن نم ةحفن جحلا مايأ يف تحفن « يناوخإ

 . يعد ام ىلإ باجأ بلق لك ىلع

 . يعنقت ال هللا ريغب نيفراعلا ممه اي

 . يعمجا نيكلاسلا كاسنأ عمجل نيكسانلا متازع اي

 يعتمت هركذبو « ينرقا هئاجرو هفوخ نيبو « يدرفأ كالوم بحل

 . يعكراو يفوط.بحلا ةبعكب نيبحملا رارسأ اي

 . يعرسأو يعسا ىورملا ةورمو افصلا ءافص نيبو

 . يعرضتو يفق تافرغلا تافرع ينو

 . يعفداف ىفلزلا ةفلدزم ىلإ مث

 . يعجراف ىنملا لين ىنم ىلإ مث
 . يعنمت الو حاورألا يبرقف نيبارقلا برق اذإف

 . يعدملا رثكو « قيقحتلا ىلع كلاسلا لق نكلو « قيرطلا حضو دقل

 يورمو يتافص نع يلافص يافص

 يفقوم هللاب سنألا تافرع يفو

 يانم يف يتيبم ينم ىنملا ّثبو

 ' ركذلا نع بيغي ال نم ىلإ تججح
 ربلاو فئاطللا يف ىعسأو فوطأ

 رقف هبح ىوس نع يبلق ةءورم

 رشحلا ىلإ هيدل ىفلزلا ىفلدزمو

 يردص يف وش رمج يرامج يمرو
 رسلا نع تانئاكلا وحمب يعلخو

 9 اقنا الب يتايح يكسن ىلع قم

 جحا يف ةينوصلا مالكب يحوي اهرهاظف الإ جملا نع رجلا دنعالإ حلصت ل تايألا هذه 5

 يف تايبألا هذه اقاس دق بجر نباو يزوحلا نبا نيمامإلا نأ عمو ؛جحلا رئاعش كرتو ةمهلاب

 . هع دمحم لوق لوقلا لضفأو .. امهم ايإ بحأ قم نأ الإ ناللج امو جملا لضفأ



 م ودق جاحلا





 نك ٠ | ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ال جاحلا مودق ال

 « هيلع مالسلاو « هيقلت بحتسيف . نونسم جاحلا يقلت نأ يخأ اي ملعا

 . هل ءاعدلاو « هنم رافغتسالا بلطو

 نإ هل ينل نك: لاق رفعج نب هللا دبع نع [ ملسم حيحص ] يف

 . ةنيدملا لهأ ناببصب يقلث رفس نم مدق

 دقو . اومدق اذإ مهيلهأ نوقلتي اوناك راصنألا نم ناملغ اناقلتف ةرمع وأ جح

 هل لاق عجر امل ءاذحلا دلاخ اذهف ءهجح نم عجز نمل نوعدي فلسلا ناك

 ْ . اًروربم هللا هلعج : هانعم . لمعلا رب : ةبالق وبأ

 بيبح نعف « هنم ءاعدلا بلطو هتحفاصمو مدق اذإ جاحلا ىلع مالسلا امأ
 . اوسندتي نأ لبق مهيلع ملسنو « جاحلا ىقلتن ينأ عم تجرخ : لاق تباث يأ نب

 . مهيديأ يف ةكربلا نإف ٠ بونذلا اوطلاخي نأ لبق مهوحفاصو مهرقلاف

 : اعوفرم ةريره يأ ثيدح نم [ محلا حيحص ] و [ رازبلا دنسم ] يفو
 5 ج7 ل رتتسلا نكو « جاحلا رفغا مهلا »

 . سانلا عينج يق هللا دفو هبمأل « مهلحاور اولّيقي ىتح نومدقي نيح

 ' , نيلصاولا لايذأب قلعتلا ىوس ةليح عطقنملل ام

 دوعت له ىوللاب انمايأو 2دوجي لصوب اموي رهدلا له



 ةرمعلاو جحلا لئاضف | | نك
 طال دنا مدس ااا 22222

 دوهعلا كلت هللاو يسفنب 20ىضم شيعو ىّضقت نامز

 دولخلا ناجل يف مكل انه بيجلا راد راوزل لق الأ
 دورو متنأو شاطع نحنف اضيف ءاملا نم انيلع اوضيفأ

 . بيبحلا رايد نم مدق نم لاؤس بحملا ىلإ ام بحأ

 معْلَس مايأب هدهع ىتم  هلئاسأ زاجحلا بكر يناضراع

 يعمدب الإ هابتكت الو ف  يخلا نكس نم ثيدح ايلمتساو

 يعمسب رايدلا ىرأ يلعلف يفرطب رايدلا ىرأ نأ ينتاف |

 يعمج مايأ نيأو اهنم ناك ام ىلع عْمج مايأ ديعم ْنَم

 .رامسألا نم نيبحنأ دنع ىلحأ رايدلا كلت رابخأو «بابلألا حاقل بابحألا ءاقلا

 ادروو ارودص هوجولا يبحأ مهّتمُمَي بكرلا مدق اذإ

 ادجن لَح ْنَمو دجن ضرأ نعو 2ىمخلا قيقع نع مهأسأو

 ادهع برقأ قيقعلاب ُمتنأ اثيدح قيقعلا نع ينوثّدح

 ىَدُحُت ُسيعلاو فيخلا ةحاس ىلع جيجحلا جيجض متعمس له الأ

 ادرط مه درطي افصلا ركذو 2 نيتورملو رعاشملا رُكذَق

 . نيلصاولا ىلع حولت لوصولا راونأو « نيلوبقملا نم حوفت لوبقلا حاورأ

 ٍرادلاب دهعلا-تبرقل مودقلا دنع 2 ميهبايث نم دمي حاورأ حوفت

 رامطأو قاحيسأ يف ىمحلا نم ٠ ٌميبئاكر يل ولعت بكرلا ىلإ وفهأ

 ٍرابخاب دجن نع يفاثّدحو يرطو ايضقاو يل اَمَق ٍنابكار اي

 . راتخم بح الإ راثآلا كلت ىلإ ددرتلا نم راثكإلل لهي ام

 تسلج كلذ دعب ناك املف « ةجح نيتس تججح: قفوملا نب يلع لوقي

 لبق له يردأ الو « ناكملا كلذ ىلإ يدادرت ةرثكو « يلاح يف ركفأ رجحلا يف

 كتيب ىلإ وعدت له : يل لوقي الئاق يمانم يف تيأرف تمن مث ءادر مأ يجح ىنم

 . ينع يّرس دقو تظقيتساف : لاق ء بحت نم الإ



 ”اا ها ةرمعلاو جملا لئاضف

 تعش نمل ينبهف ينلبقت مل نإ مهللا : هئاعد يف لوقي فلسلا ضعب ناك

 نإف « نينسحنلا نم بيرق كتمحر نإف ؛ ينمحرا مهللا : مهنم :م رخآ لاقو

 انأف كلذك نكأ مل نإف 4 اميحر نينمؤملب تاكو ل : تلق دقف انسحب نكأ )

 باصم انأف ائيش نكأ مل نِإف 4 ءيش لك تعسو يتمحرو إ : تلق دقو ءيش

 . ةمحرلا نم باصملا تدعو ام ينمرحت الف « يبصنو يبعتو لمع درب

 بتك هل بجتسي ملف هللا اعد اذإ ملسملا نأ ينغلب : راسي نب لاله لاق

 . هّدر ةبيصمل ءازج : ينعي « ةبيش يلأ نبا هجرخ . ةنسح هل

 يضر امم اذإ نوكي فيكف انسحم هطخس يف ناك ْنَم

 ا ش : هللا ىلع مودقلاب ركذي جاحلا مودق ه

 تاحلاصلا نم ةأرما كانهو 20هب اوّرسف هلهأ ىلع ىضم اميف رفاسم مدق

 رورسم ْنِمَف لجو زرع هللا ىلع مودقلا همودقب اذه ينزكذ : تلاقو تكبف

 ٠ . روبثمو

 امأ : لاقف ؟ ىلاعت هللا ىلع مودقْلا فيك : مزاح يبأل كولملا ضعب لاق
 يصاعلا مودق امأو « هيلإ نيقاتشملا هلهأ ىلع بئاغلا مودقكف هللا ىلع عئاطلا مودق

 ش . نابضغلا .هديس ىلع قبلا دبعلا مودقكف 0

 ايضار تنك نإ نيرادلا ىلع مالس لفاغ يبلقو نابضغ كلعل

 عبط مكيلع مالس ]ل ةنلا بابأ لع تالا مهاقلت نم اعجا مهلا ٠

 .4 نيدلاع اهولخداف'





 ةباصإلل برقأ ريخلا باوث هيف لامعلل تقو ال الأ
 ةبانإلا ايف ايف نيلطار رّمشف اقح رشعلا يلايللا تاقوا نم





 ني ٠ ةرمعلاو جلا لئاضف

 ال هريغ ىلع ةجحلا يذ رشع لضف ا[

 « مرحلا رهشألا هللا ىلإ نامزلا بحأو « نامزلا راتخا هلا نأ يخأ اب معا

 ١ رع لئاضف ىلع يرجي وهو «رشعك تسيل هذه انرشعو :

 ىلوألا

 : ةيناشلاو

 : ةبفلاغلاو

 نبا لاق « # رشع لايلو :  لاقف هب مسقأ لجو زع هللا نأ :
 ةداتقو قورسمو دهاجم لاق هبو « ةجحلا يذ رشع هنإ : سابع

 . لتاقمو يدسلاو كاحضلاو

 هللا مسا اوركذيو ظ : ىلاعت لاقف تامولعملا مايألا اهامس هللا نأ

 .رشعلا مايأ يه : سابع نبا لاق .[0م :جحلاو # تامولعم مايأ يف

 . ايندلا مايأ لضفأ اهب اه دهش هلع هللا لوسر نأ

 : هلي للا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نع

 مايألا هذه لصف ىلع لدي اذه . '"' « رشعلا مايأ ايندلأ مايأ لضفأ »

 بحأ الو « هللا دنع مظعأ مايأ نم امو : هت هللا لوسر لاقو

 حيبستلا نم نييف اورثكأف « رشعلا مايأ نم نييف لمعلا هللا ىلإ

 ا ريبكتلاو ليلبتلاو ديمحتلاو

 عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو «رباج نع هحيحص يف نابح نباو «رازبلا هاور )0(

 اا ١١44. مقرب

ج هدانسإو ءرمع نبا نع هدنسم يف دمحأو , سابع نبا نع ريبكلا يف يناربطلا هاور )2(
 . دي

 . حيحصلا لاجر هلاجر /١7: 4 دئاوزلا عمجم يف يمثيطلا لاقو



 نال

 ةعبارلاو

 : ةسذاسلاو

 ةعباسلاو

 ةنماغلاو

 ةعساتلا ّ

 ةرشاعلاو

 ٠ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 فلأ موي لكب رشعلا مايأ يف لاقي ناك : لاق كلام نب سنأ نع
 : لضفلا يف : ينعي : لاق . فالا ةرشع ةفرع مويو « موي

 . اهيف ريخلا لاعفأ ىلع ثح هنأ :

 . ابيف ليلبتلاو ديمحتلاو حيبستلا ةرثكب رمأ هنأ

 . ةيورتلا موي اهيف نأ

 . نيتنسب هموصو ةفرع موي اهيف نأ :

 . ةفلدرملا ةليل يهو « عْمج ةليل اهيف نأ :

 . مالسإلا ناكرأ نم نكر وه يذلا جحلا ابيف نأ :

 : هلع يلا لاق ك ؛ اندلا مايأ مظعأ وه يذلا رحنلا مو ايف نأ :

 ةيحضألا اهيفو « « رقلا موي مث « رحنلا موي هللا دنع مايألا مظعأ ٠

 . ةيدمحملا ةعيرشلاو ةيميهاربألا ةّلملل ملع يه يتلا

 نم لئئوألا رشعلا راهن نأ ىلإ [ داعملا داز ] يف معقلا نبا (؛ مامإلا بهذو

 نم رخاوألا رشعلا ليلو , ناضمر نم رخاوألا رشعلا راهن نم لضفأ ةجحلا يذ

 . ردقلا ةليل .اهيف نأل ؛ ةجحلا يذ نم . لئاوألا رشعلا ليل يل نم لضفأ ناضمر

 لضفأ ةجحلا يذ رشعو : [ فراعملا فئاطل ] يف يلبنحلا بجر نبا لاق

ي اأن .همايأ يف اذه ؛ءانثتسا ريغ نم مايألا نم هريغ نم
 عمن نم نيرخأتلا نمف يل

ليل ىلع اهلاعشال هيلايل نم لضفأ ناضمر رشع يلايل نأ
 « ادج ديعب اذهو «ردقلا ة

 نم لوألا رشعلا : تارشع ثالث نومظعي اوناك : يدبنلا نافع وبأ لاق

 0 مرغلا نم لوأل رشعلاو « ناضمر نم ريخألا رشعلاو « ةجحلا يذ

 )١( ص فراعملا فئاطل 8 .

 ) )9ةرصبتلا 3750/5 .



 هى ١ 1 ةرمعلاو جملا لئاحف

 0 اا ا

 © ةجحلا يذ رشع يف حلاصلا لمعلا لضف 0

 زع هللا ىلإ بحأ ابيف حلاصلا لمعلا مايأ نم ام و : هع للا لوسر لاق

 داهجلا الو « هللا لوسر اي : اولاق - رشعلا مايأ : ينعي - مايألا هذه نم لجو

 من هلامو هسفنب جرخ لجر الإ هللا ليبس يف داهجلا الو : لاق ؟ هللا ليس

 0 ءيشب كلذ نم عجري مل

  ةجحلا يذ رشع يف هنم لضفأ مايأ يف لمعلا ام ه : هم هللا لوسر لاقو
 كلذ نم عجري ملف « هلامو هسفنب جرخ لجر الإ « هللا ليبس يف داهجلا الو

 اذ
8 
 2 ءيشب

لا ملأ يف لمعلا ناك اذإ؛ : [ فراعملا فئاطل ] يف بجر نبا لاق
 رشع

 هيف لمعلا راص ؛ اهلك ةنسلا مايأ نم هريغ يف لمعلا نم هللا ىلإ بحأو لضفأ

 : اولاق اذهلو « الضاف ناك نإو هريغ يف لمعلا نم لضفأ الوضفم ناك نإو
ث « داهجلا الوو : لاق ؟ هللا ليبس يف داهجلا الو « هللا لوسر اي

 اداهج ينغتسا م

 رقع نم 9 : لاق ؟ لضفأ داهجلا يأ لئس هع هنإف , داهجلا لضفأ وه ادحاو

 لَم يبنلا عمس عمس « « هللا دنع ةجرد سائلا لضفأ هبحاصو « همد قيرهأو هداوج

 نذإ ٠ : لاقف . نيح اصلا كدابع يطعت ام لضفأ ينطعأ مهللا : لؤقي وعدي الجر

 ( رشعلا يف لمعلا ىلع لضفي هصوصخب داهجلا اذهف « ؛ دهشتستو كداوج رقعي

 هللا ىلإ بحأو لضفأ ةجحلا يذ رشع يف لمعلا نإف « داهجلا عاونأ ةيقب امأو

 تقولا يف لوضفملا لمعلا نأ ىلع لدي اذهو . لامعألا رئاس كلذكو « اهنم لجو زع

 . هرجأو هباوث ةفعاضمل هيلع ديزيو « هريغ يف لضافلا لمعلاب قحتلي لضافلا

 ام « هيف ركذلا ةرثكو « هيلايل مايقو « همايأ مايص صوصخ يف يور دقو

 . هتححص مدعل نسحي ال ام نود هركذ نسحي امم ركذي

 .سابع نبا نع ريبكلا مجعملا يف ياريطلاو ءةجام ناو «دواد وبأو ءيذمرتلاو «ييراخبلا هجرخأ )0(

 . سابع نبا نع دواد وبأو «يذمرتلاو ؛يراخبلا هجرخأ )0



 ةرمعلاو جيلا لكاضف | ١ 1 ٠

 ةجحلا يذ رشع موص -أ ٠

 مايص عد ال ناك ِهّتْيَع ينلا نأ ةصفح نع [ نئسلا ] و'[ دنسما ] يف
 موصي ناك نممو « فالتخا هدانسإ يف « رهش لك نم مايأ ةثالثو رشعلاو ءاروشاع

 نسحلا هموص لضفب لاق نممو « امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع رشعلا
 . ءاملعلا رثكأ لوق وهو « ةداتقو نيريس نباو

 هللا لوسر تيأر ام : اهنع هللا يضر ةشئاع نع [ ملسم حيحص.] ينو 1

 . طق رشعلا يف : ةياور يفو . طق رشعلا امئاص هيَ

 دق 1 7-0778 ص) [ فراعملا فئاطل ] يف يلبنحلا بجر نبا لاق
 ؛ هفالخ يور دق هنأب ةرم باجأف « ثيدحلا اذه نع دمحأ مامإلا باوج .فلتخا
 هدنسأف ؛ ةشئاع ثيدح دانسإ يف فلتخا هنأ ىلإ راشأو . ةصفح ثيدح ركذو
 هنأب ءاملعلا نم هريغ باجأ كلذكو السرم مهاربإ نع روصنم هاورو « شمعألا
 املع هعم نأل ؛ تبثملا لوقب ذخأ تايثإلاو يفنلا يف ةصفحو ةشئاع تفلتخا اذإ
 . ينانلا ىلع يفخ

 , الماك رشعلا مصي مل هنأ تدارأ.ةشئاع نأب ىرخأ ةرم دمحأ باجأو
 رطفيو هضعب ماصي نأ يخبنف « هباغ موصي ناك هنأ تدارأ ةصفحو : ينعي

 حصي عمجلا اذهو « هضعب

 « هيف رحنلا لوخد مهوي .هنأل رشعلا ماص : لاقي نأ هركي نيريس نبا ناكو

 . عستلا ماص : لاقي امنإ

 موصو « ةلبقتسمو ةيضام ع نيتنس رفكي ةفرع موي موص » : ِهلكَع لاق
 ."!6 ةيضام ةنس رفكي ءاروشاع

 . © ةليقتسملاو ةيضاملا ةنسلا ةرافك هقفرع موي موص » : هع لاقو اا ا ا . مللاط دع

 . ةداتق يبأ نع يذمرتلاو , ملسمو « هدنسم يف دمحأ هاور 00

 . ديعس يبأ نع طسوألا يف يناربطلاو « ةدانق ينأ نع ملسم هاور (1)



 م١1 ةرمعلاو جملا لئاضف

 : ةجحلا يذ رشع مايق - هس ©

 ثيداحأ نيديعلا يتليل ءايحإ صوصمخ يف درو دقو ؛بحتسم رشعلا يلايل مايق
 .ءاملعلا نم هريغو يعفاشلا هبحتساو ءأمبيف ءاعدلا ةباجإ دروو .حصت ال

 سابع نبا نع ثيدحلا اذه ىور يذلا وهو - ريبج نب ديعس ناكو
 يورو « هيلع ردقي داكي ام ىتح اداهتجا دهتجا رشعلا لحد اذإ - امهنع هللا يضر
 . ةدابعلا هبجعت . رشعلا يلايل مكجرس اوثفطت ال : لاق هنأ هنع

 اهيف ركذلا نم راثكإلا - ج ه
 : (78*# - ١8١ ص) [ فراعملا فئاطل ] يف يلبنحلا بجر نبا لاق

 هللا مسا اوركذيوإ :لجو زع هللا لوق هيلع لد دقف اهيف ركذلا نم راثكإإلا بابحتسا
 .ءاملعلا روهمج دنع رشعلا مايأ يه تامولعملا مايألا نإف .#تامولعم مايأ يف

 . « ديمحتلاو ريبكتلاو ليلملا نم نييف اورثكأف ٠ رمع نبا ثيدح يفو
 ' يف قاوسألا يف هب رهجلاو ريبكتلا راهظإ عرشي له ءاملعلا فلتخاو

 لاحب هصخ يعفاشلا نكل ؛ . يعفاشلاو دمحأ هبحتساو . ةفئاط هركنأف ؟ رشعلا

 . اًقلطم هبح تسي دمحأو 2 ماعنألا ةمس ةبور

 اناك امهنأ ةريره يبأو رمع نبا نع [ هحيحص ] يف يراخبلا ركذ دقو
 . امهريبكتب سانلا ربكيو ناربكيف رشعلا يف قوسلا ىلإ ناجرخي

 قوسلا نايتأي رمع نباو ةريره وبأ ناك : لاق دهاجم نع نافع ىورو
 . كلذل الإ ءيشل نايتأي الو . امهعم سانلا ربكيو ناربكيف 2 رشعلا مايأ

 : لاق دايز يلأ نب ديزي نع [ نيديعلا ] باتك يف يبايرفلا رفعج ىورو
 ءالؤه نم نينثا وأ « ليل يأ نب نمحرلا دبعو: « اًدهاجمو « ريبج نب ديعس تيأر

 هللا « ربكأ هللا : رشعلا مايأ يف نولوقي سانلا ءاهقف نم انيأر امو « ةئالثلا
 .. دمحلا هللو ربكأ هللا ربكأ هللاو « هللا الإ هلإ ال ,ربكأ هللا ,ربكأ



 ةرمعلاز عحلا لئاضف ظ قل

 اهيف حلاصلا لمعلا مايأ نم ام » : هع هلوق ليق نإف » : بجر نبا لاق
 ءيبش يف عقو حلاص لمع لك ليضفت يضتقي له « مايألا هذه نم هللا ىلإ بحأ

 : ليق ؟ ال مأ هتدم تلاط نإو ءاهريغ يف عقي ام عيمج ىلع رشعلا مايأ نم ْ

 لمعلا نم لضفأ رشعلا مايألا هذه يف لمعلا نأ دارملا نأ - ملعأ هللاو - رهاظلا

 لمع نم لضفأ وهف رشعلا هذه يف عقي حلاص لمع لكف . اهريغ رشع مايأ يف
 هنم موي لك يف لمعلل اليضفت نوكيف . ناك رهش يأ نم اهاوس مايأ ةرشع يف
 . « هريغ ةنسلا مايأ نم موي لك يف لمعلا ىلع

 نم رشعلا يف لعف ام و : ١8١( ص) [ فئاطللا ] يف بجر نبا لوقيو

 ىلع ةبوتكملا هتاولص فعاضُت دقف ؛ضرف نم هريغ رشع يف لعف ام لضفأ وهف ضرف
 .6 لفن نم هريغ يف لعف امم لضفأ وهف لفن نم هيف لعف امو ءناضمر رشع تاولص

 يف ناضمر ءاضق يف امهنع هللا يضر ىلعو رمع فلتخا » : اضيأ لاقو
 هيف ناضمر ءاضق نوكيف « همايأ لضفأ هبحتسي رمع ناكف « ةجحلا يذ رشع

 ىهني يلع ناكو « لفنلا ىلع هيف ضرفلا ةفعاضم ىلع لدي اذهو « هريغ نم لضفأ
 | . ناتياور كلذ يف دمحأ نعو « هنع

 اذهبو اعوطت همايص لضف هب توفي هيف ءاضقلا نأب يلع لوق للع دقو

 0 . « هريغو دمحأ مامالا هللع

 نينمْوملا سوفن يف عضو دق ىلاعتو هناحبس هللا ناك امل » : بجر نبا لاق

 « ماع لك يف هتدهاشم ىلع ارداق دحأ لك سيلو « مارحلا هتيب ةدهاشم ىلإ انينح
 اكرتشم رشعلا مسوم لعجو « هرمع يف ةدحاو ةرم جحلا عيطتسملا ىلع ضرف

 لمع ىلع رشعلا ين ردق « ماع يف جحلا نع زجع نمف « نيدعاقلاو نيرئاسلا نيب
 . « جحلا نم لضفأ وه. يذلا داهجلا نم لضفأ نوكي هتيب يف هلمعي

 ةياوث قحلت ةبغر ردابف ةباجإلا تاقوأ رشعلا ييلايل
 ةباصإلل برقأ ريخلا باوث هيف لاّمعلل ٌتقو ال الأ

 ةبانإلا اهيف نبلطاو رُمشف ١ اقح رشعلا يلايللا تاقوا نم



 "ل ةرمعلاو جحا لئاضف ٠

 تيبلا اودصقو « مارحإلا اودقع دق مايألا هذه يف مكناوخإ « هللا دابع
 اوراس دقل « ماظعإلاو ديمحتلاو ليلهتلاو ريبكتلاو ةيبلتلاب ءاضفلا اوئلمو « مارحلا

 . اندعس بيصن مهعم انل ناك نإف « اندعبو اوبرقو « اندعقو

 . كلذ دعب هيلع ىضم نمايو « نيعبرألا غولب دعب هبيش رجف علط نمايف
  نيتسلا نيب ام اياملا كرتعم يف وه نماي . نيسمخلا غلب ىتح نينس رشع

 عفشلا ددعب هبونذ ْنّماي , نيقيلا كيتأي نأ الإ ربخلا اذه دعب رظتنت ام , نيعبسلاو
 نماي « نيدلا مويب بّذكي ْنْمِم تنأ مأ ؛ نيبتاكلا ماركلا نم يحتست امأ ؛ رتولاو

 تاحفنل ْضّرعت « نيلي وأ رينتسي نأ كبلقل نا امأ , يرسي اذإ ليللاك هبلق ةملظ

 دعس هتباصأ نمف « ءاشي نم اهب بيضي تاحفن هلل نإف « رشعلا اذه يف كالوم

 . رهدلا رخآ اهب

 : ةلئاف ٠

 هترشب نم ذخأي الف ةيحضأ هل تناك نمف , نيمرحم اب هبشتيلف جحلا هتاف نم

 ْ . اكيش هرفاظأ نم . وأ هرعش نم. وأ

 الف ٠ يحضي نأ مدحأ دارأو رشعلا لخد اذإ : ملل هللا لوسر لاق

 .' "« اهيش هرشب نم الو « هرعش نم سمي

 « يحضي نأ م دحأ دارأو « ةجحلا يذ لاله متيأر اذإ » + هلع لاقو

 ©" هرفاظأو هرعش نع كسميلف

 ؛ حضي نأ ارأو ءةجحلا يذ لاله مكتم أر نم : هلي لاق

 .""© يحضي ىتح « هرفاظأ نم الو هرعش نم ذخأي

 . ةملس مأ نع ةجام نباو :يناسنلاو ءملسم هاور (1)
 . ةملس 0 نع ماس هأور 2

 . 5١1717 عماجلا حيحضص



 ةرمعلاو جيلنا لئاضف ش فل

 الف ةجحلا يذ لاله لهأ اذإف , هحبذي حبذ هل ناك نم » : هع لاقو
 . "6 يحضي ىتح هرفاظأ نم الو ؛ هرعش نم نذخأي

 متيضرأ ماازعلا نيأ « ايانملا لبق ةدعلا نيأف اياطم مايألا هذه « هللا دابع
 ضيرم اي « اياعرلا لتقي ةمالسلا يعار « اياضقلاك تسيل نامزلا ةيضق « اياندلاب

 ذختاو « اليوط بابلا ىلع فقو « اليلذ بانجلاب ذل « بيبطلا بابب فق بلقلا

 اباوث دجت ريخلا يف دهتجاو « اليقم ةبوتلا بانج لعجاو . اليبس رشعلا اذه يف

 . بئاغلا مدق دق : ىجدلا يف ٍدان « بئات انأ : راحسألا يف لق « اليزج

 نسمزلا تاّملل يدامعاي 2 يترثع يسنلقأو ينع ٍفعا
 ندبلاو .يحور فلتأ مدن <يسبقاع دقف ينبقاعت ال

 ْنسولا بيط ال ٌتيدهأ تنأ ةلقُم نع اًنَسَو رّيطت ال

 ؟ مف ينذ نع فعت مل اذإو | يجترأ اذ نمف ينذخاؤت

 , ةملس مأ نع دواد وبأو ملسم هاور )1(

 .١١1؟8/ ؟ ةرصبتلا (؟١5
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 ةرمعلار جحلا لئاضف ١4
 همسات تن مست 1--020202020202002025252525252522020-0-1100120202- 0 لا

 تِيِقاَوملا

 ل سا را م

 ةرمعلل يكملا تاقيم

 : لاؤس و

 ؟ 2) ةكم لهأ يأ ةرمعلل يكملا تاقيم وه ام

 ٠ ىوتفلا :

 ميعنتلا ىلإ امإ هنم مرحيف لحلا ىدأ ىلإ جرخي نأ ةرمعلل يكملا تاقيم

 ## يبنلا نأل هنم مرحيف لحلا نم ناكم يأ وأ ةيبيذحلا وأ ةفرع وأ ةنارعخلا وأ

 ." ةكمب يهو ةَرْمُعلا تداَرأ َنيِح ميعنَلا ىلإ جّرْخُت نأ ةْشْئاَع َرَمأ"

 يقافأآلا نإ لوقن اننأل ةكم لهأ نم تسيل ةشئاع نإ : لئاق لوقي ال

 جحلاب يقافآلا مرحي اذهلو مارحإلا يف ةكم لْهَأ مكُح همكح ةكم يف نوكي يذلا

 مارحإلا حصي ال ةرمعلا نأ ىلع لدي اذهو لحلا ىلإ جرخي ْنَأ همزليالو ةكم نم

 يذلا تاقيملا ريغ نم مرحأ دقف مرحلا نم امج ِمَرْحَأ نإف مرحلا جراخ نم الإ امب

 . هنم مارحإلا هُمزلي

 تاقيملا نم مرخُي نأ يسن

 : لاؤس +

 ؟ تاقيملا نم مرحي نأ يسن هنكلو ةرمع ذخأي نأ دارأ صخش

 .شماهلا يف هيلع انهن كلذ ىلع داز امو " جحلا ىواتف " بانك نم اهلك ةذوخأم ىواتفلا - ١



 ؟8 ةرمعلاو جحلا لئاضق

 : ىوتفلا +

 عطتسسمي مل نإو كانه نم مرحيف هنم مرحي نأ يسن يذلا هتاقيِل عجري
 , ءارقف ىلع اهعزوُي ةكم يف ةيدف ٌحَبْذَيو هيف ركذ يذلا هناكم نم مرْحُي هّنإف

 ثيح نم مْرْخَي هنإف ترمتعا يب رَّسْيَت نإ لاقو ةرمُعلا وْني م ناك اذإ امأ .ةكم

 . هل رّسَيت

 خيش يأرب ايدتقُمو ًالهاج تاقيملا زواَجَت

 ٠ لاؤس :

 ةدح راطم ىلإ يلوصو لبقو ةرمعلا ًادصاق ةكلمملا جراخ نم تمدق

 ملعلا يف هيلع دمتعي هفرعأ خيش ةرئاطلا يف ناكو ةرئاطلا يف مارحإلل يبايث تريغ

 نم تمرحأو هيأرب تكسمتف ةدح راطم نم مارحإلا كناكمإب : لاق هتلأس امو

 يذو لاوش يرهش تثكمو ةنيدملا ىلإ تبهذ ةرمعلا تيضق امدعبو راطملا

 ةلاحلا هذه عتمتم انأ له يئاقدصأ نم هملع يف قثأ نم ضعب تلأسو ةدعقلا

 تعم دق ذإ مد ئمزلي لهو «لاوش نه موي لوأ ةرمعلاب يمارحإ قفاو دق ثيح

 هيلع رمي نمل ًاتاقيم نوكي نأ حصي ال ةدج راطم نأب ءاملعلا هاوفأ نم تدكأتو

 امدنع عتمتلا دصقأ م نأ عم يكملا مرحلا ةرداغمب لاز دق عتمتلا نأب يناتفأو

 تمرحأف ؛ةرونملا ةنيدملاب ميقملا مرحي امك جحلاب مرحأ نأ نكمي هنإو تمرحأ

 هتزواج كنأل ئيش كيلع سيل : يل لاقف تاقيملا زواحجت امأو « ًادرفم جحلاب
 يجح كسانم تيدأو كلذ يف تننأمطاو خيشلا اذه يأرن ًايدتقمو ًالهاج

 دحأب مدسلا يمزلي ناك هنأب يننوشقانيو يلع نولكشي يئالمز ضعب نكلو

 ؟ كشلا اذه نبع اوليزت نأ وجرأ . نيرمألا

 ٠ ىوتفلا :

 هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع مالسلاو ةالّصلاو نيكاعلا بر هلل دمحلا



 ظ ا
 ةريملار جلا لئاضف

 : نيعمجأ ةيحومت و

 يف تنأو مرسح مل كنأ : لوألا ئشلا نيئيش نمضتي لاؤسلا اذه
 عّمتلا وُ م ةرمعلل تمرْحَأ امدنع كنأ :يناثلاو ,ةدج ىلإ تلصو ىح ةرئاطلا
 نأ ملعاف لوألا امأف جحلا يف ةفيلحلا يذ نم تمرحأو ةنيدملا ىلإ ترفاس كنأو
 ىذاح اذإ مرحي نأ هيلع بحي هنإف ةرمعلاو جحلا ديريو ةرئاطلا يف ناك نم
 َنهْيْلَع ىَن أ نَمِلو ّنُهَل نه" 6 يبل بلا لوق كلذ . ليلدو .هقوف ناك اذإ يأ تاقيمل
 ءءاح دقو هنع لا يضر رمع لاقو " ةرصل أ حلا نم نهلهَأ ريغ نم
 اي انقيرط نع روج اهإو ًانرق دك لظأل تو ن6 يبلا نإ هل نولوقي قارعلا لهأ
 يضر هلوقف "مُكِقيرط ْنِم اَهَوْذِح ىلإ اورّظْنلا" هنع هلل يضر لاقف نينمؤملا ريمأ
 ضرألا يف تناك ءاوس ةربتعم ةاذاحملا نأ ىلع لدي ' اهَوَذِح ىلإ ًاورظْلا ' ' هنع هللا
 ل ياتو قوف نم هتيذاحف قوف نم تنك وأ كلامث وأ كنيمب نع تاقيما ناكف
 دقو ةرمعلا ديرت تنأو مارحإ نودب تاقيملا تزواحت كنأ نيعي ةدح ىلإ مارحإلا
 ىلع هعزوتو ةكم ين هحبْذَت مد وهو ةيدفلل بجوُم اذه نأ ملعلا لهأ ركذ
 .ميضلع وذ هسنأو ةودق هنأ تركذ يذلا خيشلا تلأس دق تثئدام نكلو ءارقفلا
 ىلع هلوق ناححر كّنظ ىلع بلغو ةدحج . راطم نم مارحإلا زوحي هنأب كاتفأو
 كيلع ئشال هنأف تاقيملا تيذاح اذإ كيلع بجي هنأل لبق نم كدنع ررقتام
 ال مك نإ ٍرْكّذلا له اول اَف ) ىلاعت هلوق يف كيلع هللا بحوأ ام تيدأ كنأل
 افإف أطحأف هاتفأف ىوتفلل ًالهأ هنظَي نم لأس نمو [ 4" : لحنلا ] نوُملْعَ
 نال امأو هيلع هللا بجوأ امب ىتأ هنأل ئش همزاي الف وه امأ هانفأ نم ىلع همن
 هنإف ةفيلحلا يذ نم جحلاب تمرحأو ةنيدملا ىلإ ترفاسو عتملا ونت ل كنأ وهو
 لبق ةرمعلاب ىتأف جحي نأ ديري وهو جملا رهش يف ةكم مدق نم هنأ ملعت نأ بحي
 َعّتتت ْنَمَف ) :لوقي ىلاعت هللا نإف عتمتلا نيعم وه اذه نأل عتمتم هنإف جحا
 ١[. 95: ةرقبلا ] ( يذلا َنِم رسبت امف جحلا ىلإ ةَرْمَعلاب

 نإف هديري ناكو جحلا رهشأ ف ةكم مدق اذإ ناسنإلا نأ كلذ ئععمو
 للحتو ةرمعب ىنأ اذإف ديعلا موي ىلإ همارحإ ىلع ىقنيو جحلاب مرحي نأ ضورفملا



 للحت ثيح هل هللا لحأ امب عتمت هنأ هانعمو جحلا ىلإ امي عتمت هنأ هيلع قدص اهنم
 هللا ةمعن نام اذهو مارحإلا تاروظحم لكب عتمتي ًالالح حبصأف هترمع نم
 جحلا رهشأ يف ةرمعلاب مرحي نأ هل حابأ نيح دبعلا نع ففح هنأ -ىلاعتو هناحبس

 كنأ مادام !ذه ىلعو جحلا تقو أي نأ ىلإ هل هللا لحأ امب عتمتيو اهنم للحتي
 عّتشمتم تنأف جحلا رهشأ يف ةرمعلاب تمرحأو جحلا ديرُت تنأو كدالب نم مداق
 نأ يقب .عتمتلا ةقيقح وه هتيون يذلا اذه نأل ونت م مأ عتمتم كنأ تيون ءاوس
 فالح اهيف ةلأسملا هذهف ال مأ كنع يدها طقسي له ةنيدملا ىلإ كرفس لاقي
 ةفاسم جحلاو ةرمعلا نيب رفاس اذإ ناسنإلا نأ ىري نم مهنمف ملعلا لهأ نيب
 مل طرشلا اذه نأل فيعض لوق اذه نكل عتمتلا مد هنع طقسو هعتمت عطقنا رصق

 مدلا طقسيالف اذه ىلعو ب يّنلا ةّنس هب درت ملو نآرقلا يف لجو رع هللا هركذي
 عصطقنا ذئنيح هنإف هدلب ىلإ عجر اذإ الإ جحلاو ةرمعلا نيب رفاس اذإ عتمتلا نع
 لشيحو لوألا هرفس ريغ ًاديدج ارفس جحلل ًاكشنم راصو هدلب ىلإ هعوحرب هرفس
 لوألا رفسلا ريغ ديدج رفس يف جحلاب ىنأ عقاولا يف هّنأل عتمتلا يده هنع طقسي
 عم هلأ هيلع قدي ال هنأل عتمتلا يده امب طقسي يلا يه طقف ةروصلا هذهف
 . هجحل ًاديدج ًارفس أشنأو رفّسلا مكح عطقنا هّنأ ثيح جحلا ىلإ ةرمعلاب



 ةرسعلاو جحلا لئاضف نوما

 سف ىلإ عِجْرَي نأ هيلع مارخإ نوُدب تاقيملا ىّدَعَت ْنَم

 ُهنه مرحيف ف تاقيملا

 : لاؤس ٠

 ىلإ عوحرلا نم دبال مأ اذه ئزجي لهف لعفو هنم مرحأو تاقيم برقأ ىلإ
 1 ؟ هرواح يذلا هتاقيم

 ٠ ىوتفلا :

 ْنَمِلو َّنَهَل نه" :لاقو تيقاوملا تقو 6 يبنلا نأل دارأ امب هنم مرحي نيح هتزواحب
 ركذ لا ةلأسملا هذهو " ةّرْمُعلا وأ ّجحلا ُديِرُي ْنَّمِم . ٌنهِلْهأ ريع نِم َنهْيَلَع ىّنأ

 ندأ ىلإ عجحرا هل ليق مث ةكم لصو ىح مارحإ نودب تاقيملا زواحت هنأ لئاسلا

 هيلع نإو باوصب تسيل اهيتفأ يلا ىوتفلا هذه نإ هل لوقن هنم مرحأف تاقيم

 لدي امك هنم مارحإلا بجي يذلا تاقيملا هنأل هب رم يذلا تاقيملا ىلإ بهذي نأ

 كلذ ىلع دمتعاو مهنيدو مهملعب قي يذلا ملعلا لهأ نم هاتفأ يذلا ناك نإ

 هنم هيلع سيل ّيفملا أطخو ملعلا لهأ لاؤس نم بحيام لعف هّنأل هيلع ئشال ِهّنإَف
 7 ١ 7 . عيش

 ٠ لاؤس :

 'يسفن نع جحلا ةضيرف تيدأو لمعلا لحأ نم ةمركملا ةكم ىلإ تمدق

 نع سانلا ضعب تلأس دقو ةافوتملا يدلاو نع جحأ نأ تدرأ ةيناثلا ةنسلا فو



 ضر 1 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ىلإ تهذ ًالعفو كانه نم مرحأو ةدج ىلإ بهذا نأ يل اولاقف مارحإلا ةيفيك
 مأ ةحيحص هذه ّيجح لهف جحلا كسانم تممتأو كانه نم تمرحأو ةدج

 ؟ مكيف هللا كراب نوديفأ هلعفأ رخآ ئش ئمزلي

 ٠ ىوتفلا :

 هيف تأ يذلا كناكم نم نوكي جحلاب كمارحإ نإف ةكم يف تنك اذإ

 يضر سابع نبا ثيدح يفف اهريغ ىلإ الو ةدج ىلإ جرخت نأ ةجاح الو ةكمب

 ْتْيَح نِمَف َكِلَذ نود ناك نمو " :لاق م تيقاوملا َتقَو 6 يب هنلا نأ امهنع هللا

 ةكم يف تنأو ةرمعب مرحت نأ ديرب تْنك اذإ امأ " ةّكَم نم ةكَم لفأ ىَنَح أَن

 امل اذهلو امب لهُت ىح مرحلا دودح جراخخ ىلإ نعي لحلا ندأل جرخت نأ دبال هنإف

 نسمح رلا دبع اهاخأ رمأ ةرمُعب يأت نأ هه يبلا نم اهنع هللا يضر ةشئاع تبلط

 دبال كل لاق يذلا اذه ىلعو .هْنِم لبق يح مييعُنَتلا ىلإ اه جرخي نأ ركب يأ نب

 ىلاعت هللا ءاش نإ حيحص ريدقت لكب كجحو هلوقل هجو ال ةدج ىلإ جرخت نأ
 . هتدرأ امك كمأل نوكيو هب لوسرلا جاهنم ىلع ايشمتُم مادام

 تاقيملا يف مرْخُي مو ةرئاطلاب ِهِدَّلَب نم ىتأ

 ٠ لاؤس :

 نسم مرسحأو تاقيملا نم مرحي لو ةرئاطلاب هدلب نم ىتأ نم مكحام
 ؟ةدح 1

 ٠ ىوتفلا :

 ءارقفلا ىلع اهعزويو ةكم يف اهحيذي ةيذفلا هيلعو مثآ وهف ًاملاع ناك نإ

 هيلع نكلو مثآب سيلف ًالهاح ناك نإو تاقيملا نم مارحإلا وهو بحاولا هكْرت
 دارأ نم لك نأل .بجاولا هكْرَتِل ءارقفلا ىلع اهعزويو ةكم يف اهحبذي ةيدفلا



 ةرمعلاو جحلا لئاضف نوت
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 . هب رمي تاقيم لوأ نم مرحي نأ هيلع بحي هنإف تيقاوملاب رّمو ةرمعلاو جحلا

 ةينلا هل تدّدَجَت مث ةرمُع الو اًجَح ُديِرُي ال وهو تاقيملا ٌرواَجَت

 : لاؤس «

 مث ةرمع الو اجح ال دصقي ملو ةكم ىلإ ضايرلا نم جرخ نم مكحام

 مأ ةدج نم مارحإلا هئزجي لهف انراق ةدج نم مرحأف جحلا دارأ ةكم هلوصو دعب

 ؟ نيرؤحأم انوتفأ . ةمولعملا تيقاوملا ىلإ هباهذ نم دب ال مد هيلع

 : ىوتفلا ٠

 ءيش هيلع سيلف ةرمُع الو اجح ديريال وهو تاقيملا ناسنإلا زواج اذإ
 هل تددحت يذلا ناكملا نم مرَحُي هنإف تيقاوملا زواحت نأ دعب يلا هل تددحت اذإو

 . " أشنأ ثْيَح ْنِمَف َكِلَذ ناك نمو " : # هلوقل ةينلا هب

 ةدج يف الإ امرحي ملو يبظ يبأو رصم نم امدق

 : لاؤس «

 ملو يبلظ يبأ نم رخآلاو رصم نم امهدحأ : ةرمعلل نامداق ناصخش

 ؟ 2 ةحيحص امهرمع لهف ةدح يف الإ امرحي

 : ىوتفلا +

 نوتأي «سانلا نم ريثك نم لصحي نيلئاّسلا نيذه نم لصح يذلا اذه

 اذهو « ةدج نم الإ نومرحي ال مهنكلو « ةرئاطلا ىلع ةرمعلا ةينب مهدالب نم

 .ه ١15.04 مرحلا ىواتف - ١



 نون 1 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 نم َنِهَلَع ىئأ َنَمِلو هَل نه" :لاق تيقاوملا تقو نيح ب يبنلا نأل زوحيال
 هللا يضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ قارعلا لهأ اكش املو ." َنِهِلْهأ ِرْيَ
 اورظا": هنع هللا يضر لاق « مهقيرط نع روج لزانملا نرق نأ هيلإ اوكش هنع

 بجو ةرئاّطلا يف ناك اذإ ناسنإلا نأ ىلع لُدَي اذهو "ْمُكقيِرَط نِم اًهوذح ىلإ

 ىلإ لزني يح مارحإلا رخؤي نأ هل زوجي الو « تاقيملا ىذاح اذإ مرحي نأ هيلع

 تاقيملا ىلإ ع جري نأ هرمأن اننإف ةدج يف لزن ىح مرحي ملو لعف نإف , ةدج

 نأ بحي : هل انلق ةنيدملا قيرط دنع نم رم ناك اذإف « هنم مرحيف هب رم يذلا

 قسيرط نع ءاج ناك اذإو « اهنم مرحتو - يلع رايبأ - ةفيلحلا يذ ىلإ عحرت
 نآلا من غبار يه يلا ةفّححللا ىلإ عجرت نأ كيلع بحي : هل انلق رصم وأ برغملا

 اذإف «لزانملا نرق نم رمي هنأ رهاظلاف ييظ يبأ نم ءاج ناك اذإو ءاهنم عرحتو

 . هنم مرحتف لزانملا نرق ىلإ بهذت نأ بحي :انلق لزانملا نرق نم رمي ناك

 :هل انلق «تيقاوملا هذه ىلإ عجرأ نأ عيطتسأ ال انأ : لئاّسلا لاق اذإف

 ؛ةكم يف اه ةيدف ملعلا لهأ روهمج دنع كيلعو « ةدلج نم م مرحأ نذإ

 . ءارقفلا ىلع اهعزوتو

 .ةرمعلا نإ :ةلج نسم امرحأ نيذّللا نيلجرلا نيذهل لوقنف اذه دعب

 يف ءارقفلا ىلع اهعزويو ةيدف حبذي نأ امكنم دحاو لك ىلع نكلو « ةحيحص
 سسيلو «هسيلإ اوتو هللا رفغتسا : امل لوقن « دوقن انعم سيل :الاق نإف .ةكم

 . كلذ ىوس ئش امكيلع



 ةرمعلاو جملا لئاضف اندم

 هب قلعتياَمو ماَرخإلا

 مرْخُملل لاسيغإلا

 | : لاوس ه

 ؟ ىفوتملا ةدج نع جحي هنأو ؟ زوجي له مرحملل لاستغالا

 : ىوتفلا ه

 ةّرم لسّتْغا ءاوس هي ينلا نع كلذ توبثل هب سأبال مرْحُّملل لاستغالا

 امأو .مرحم وهو ملتحا اذإ ةبانحلا نم لسَتْكَي نأ بحي هنكلو رثكأ وأ نيِتَّرَم وأ
 . 6 يبنلا نع ةنّسلا هب تءاج هنأل هب سأب الف قوتملا هدج نع هج

 مارخإلا بوت ىلع مّدلا عوقو

 ٠ لاوس :

 :مدلا هيلعو هيف يلصي لهف ريثك وأ ليلق مد مارحإلا بوث ىلع عقو اذإ
 ؟ مارحإلا بوث ىلع عقو اذإ مدلا نم جحلا وأ ةالصلا لطبيام دحامو

 ٠ ىوتفلا :

 ناك اذإ ام ةريثكو ةليلق سجن وهف نيليِبّسلا نم ًاجراخ ناك اذإ مدلا
 اذإ هرضي الو ملعلا لهأ هلاق امك هريسُي نع ىَمْعُي ُهّنإف نيليبسلا رّيغ نم ًاجراخ

 ةالّصلا يف وأ « مارحإلا بوث ىلع ناك .



 مرخت و تاقيملاب ترم !اذإ ةرمعلل ةبهاذلا ضئ صئاخلا | مكح

 ٠ لاوس :

 ةكم ف تيقبو مرحأ ملف ضئاح انأو تاقيملاب تررمو ةرمعلل ةبهاذ انأ
 ؟ © يلع بجيامو لعفأ اذام مأ زئاج اذه لهف ةكم نم تمرحأف ترهط ىح

 ىوتفلا +

 ةزواجُم املا زوجي ال ةرمعلا ديرب يلا ةأرملاو زئاحي سيل لمعلا اذه

 هقعنيو ضئاسح يسهو مرحُت افإف ًاضئاح تناك ول ىح مارخإب الإ تاقيلل

 هللا يضر ركب يبأ ةجوز سيمع تسب ءامسأ نأ كلذل ليلّذلاو . حصيو اهمارحإ
 ىبنلا ىلإ تلسرأف عادولا ةجح ديري ةفيلحلا ىذ يف لزان * ينلاو تدلو هنع

 مدك ضيحلا مدو "يمرحأو بوثب يرفثتساو يلستغا " :لاق ؟عنصأ فيك:

 لوقن جحلا وأ ةرمعلا ديرت يهو تاقيملاب ترم اذإ ضئاخلا ةأرملل لوقنف سافنلا
 اهحجرف ىلع دشت اهنأ هانعم:رافثتسألاو .يمرحأو بوثب يرفئتساو يلستغا اهل

 ىلإ تلصوو تمرحأ اذإ اهنكلو ةرمعلاب وأ جحلاب ءاوس مرحت مث اهطبرتو ةقرخ
 نيسح ةشئاعل 6 يلا لاق اذهلو رهطت يح هب فوطت الو تيبلا ىلإ يأتال ةكم
 يف يفوطت ال نأ ريغ جاحلا لعفيام يلعفإ " :اهل لاق ةرمعلا ءانثأ يف تضاح

 ١ اضيأ يراخبلا حيحص يفو ملسمو يراخبلا ةياور اذه "يرهطت ىح تببلا
 ىلع اذه لدف "ةورملاو افصلابو تيبلاب تفاط ترهط امل امنأ ' ة ةشئاع تركذ

 فاوطلا لبق ضيحلا اهاتأ وأ ضئاخ يهو ةرمعلا وأ جحلاب تمرحأ اذإ ةأرملا نأ

 نأ دعبو رهأط يهو تفاط ول امأ لستغتو رهطت ىح ىعست الو فوطت ال اهإف
 ناك ولو ىعستو رمتست اهإف ضيحلا اهءاج فاوطلا نم تهتنا

 ١ - ةيئاسن ىواتف .



 ةرمعلاو جحلا لئاضف نويل

 ةورملاو افصلا نيب يعسلا نأل اًترمع يهنتو اهسأر نم صقتو ضيحلا اهيلع

 . ةراهطلا هل طرتشيال

 ؟ مارحإلا ءانثأ اهريغت زوجي لهو ةأرَملل مارخإلا بايث

 : لاوس و٠

 لهو تءاش م اهسبالم ريغت نأ جحلاب ةمرحما ةأرملل زوجي له

 ؟ ةمرحملل نيزافقلاو باقنلا مكحامو ةنيعم سبالم مارحالل

 ٠ ىوتفلا :

 كلذ ناك ءاوس ىرخأ بايث ىلإ امهايث ريغت نأ ةمرحما ةأرملل زوجي معن
 جريست بايث تسيل ىرخألا بايثلا نوكت نأ طرشب نكل ةجاح ريغل مأ ةجاحل

 امي تمرحأ لا اههايث دحأ ريغت نأ تدارأ اذإف اذه ىلعو . لاحرلا مامأ لامجو

 «تءاشام سبلت لب «ةأرملل ةبسنلاب هصخت بايث مارحإلل سيلو اهيلع جرح الف
 عضوي يذلا وه فورعم :باقنلاو نيزافقلا سبلت الو باقنلا سبلت ال امنأ الإ
 ديلا يف ناسبلي ناذللا امهف :نازافقلا امأ .نينيعلل بقن هيف نوكيو هحولا ىلع

 رازإلا وهو مارحإلا يف صاخ سابل هلف لحرلا امأو نيديلا بارش نايمسيو

 فافتخلا الو صناربلا الو مئامعلا الو ليوارسلا الو صيمقلا سبلي الف ءادرلاو
 . رخخآ رازإ ىلإ هرازإو رخآ ءادر ىلإ هءادر ريغي نأ هل زوجيو

 حبذ نأ ىلإ همارحإ علخي لو رمتعاو ًاعّنَمَتُم جحلاب مرحأ نم

- 

 الهاج ىدملا

 : لاؤس +«



 ضرما ةرمعلاو جحلا لئاضف

 يدسملا حبذ نأ ىلإ همارحإ علخي ملو رمتعاو اعتمتم جحلاب مرحأ نم

 ؟ هيلع اذام ًالهاح

 ٠ ىوتفلا :

 ىعسو فاط اذإ هنإف ًاعتمتُم مرحأ اذإ ناسنإلا نأ فرعت نأ كيلع بحي
 كمارحإ يف تررمتسا اذإف . همارحإ نم لح سأرلا عيمج نم هرعش نم رصقو
 اذهف ةرمعلا فاوط يأ فاوطلا يف عرشت نأ لبق جحلا تيون دق تنك نإ كنإف

 تسنك نإو نآرقلا نع يدملا نم تيدأ ام نوكتف ًانراق نوكتو كيلع جرح ال
 نإف رصقت وأ قلحت نأ لبق جحلا تبون مث تيعسو تقطف ةرمعلا ةين ىلع تيقب

 لاحردإ حصيال هنأل حيحص ريغ جحلاب كمارحإ نإ لوقي ملعلا لهأ نم اريثك
 هب ىأب ال هنأ ملعلا لهأ ضعب ىريو اهفاوط يف عورشلا دعب ةرمعلا ىلع جحلا
 نإ حيحص كجح نأو كيلع ءيشال هنأ ىرأف لاحلا هذه يف لهاج كنإ ثيحو
 تللحت تنك نإ امأ ةرمعلا نم للحتلا لبق جحلاب تمرحأ تنك اذإ اذه هللا ءاش

 السف جحلاب تمرحأ مث طقف مارحإلا بوث يقبو ترصقو تيعسو تفطف اهنم
 . كيلع ئش

 مرخُم وهو اره سد

 : لاؤس ٠

 ؟ ةكم يف ْمرْحُُم وهو أره سهد نم مكحام

 : ىوتفلا ٠

 اولتقت ال اونمآ نيذلا اهيأي ) لجو زع هللا مالك نم اذه ىلع باوجلا

 نسم لتقام لفم ءازجف ًادمعتم مكنم هلتق نمو مرح متنأو ديصلا

 يأ [مرح مقأو ديصلا اولتقتال اونمآ نيذلا اهيأي ] .[9 © :ةدئاملا] ( معنلا



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ضر

 لوقنف اذه ىلعو ادمع نوكي نأ ءازحلا بوجو يف طرتشا هللا نأل هيلع ءيشالف

 يناثلا للحتلاو لوألا للحتلا

 : لاؤس ٠

 ؟ يناثلا للحتلاو لوألا للحتلاب ُدصقَي اذام

 : ىوتفلا +

 تاروظحم عيمج نم للحتي ناسنإلا نأ هب دصقي : لوألا للحتلا

 . ءاسنلا ىح تاروظعا

 مارحإلا لاح فوفُكلاو براوجلا سبل

 : لاؤس +

 ؟ جحلا يف براوحلاو فوفكلا سبلت نأ ةأرملل زوجي له

 : ىوتفلا ٠

 امأو ةأرملا اهنع هني ل هه يبنلا نأل جحلا يف اهسبلت نأ اهلف براوجلا امأ

 ىف" مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأل اهسبلتال اهإف نازافقلا اممو فوفكلا

 . " مارحإلا لاح يف نيزافقلا سبلت نأ ةأرملا
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 مارحإلا لاح ةأرملل هجولا ةيطغت

 : لاوس ٠

 اههجو ىلع ىشخت الفأ نيزافقلا سبل نم ةمرحملا # لوسرلا عنم

 . ؟اهيفكو

 : ىوتفلا ٠

 ال هنأ يأ " نيزافقلا سبلت الو ةمرحما بقتنتال " : 88 لوسرلا لوقي

 يطغت نأ اهيلع بحي هنإف اهنم ًابيرق لاحرلا رم اذإ نكلو باقنلا سبل اهل زوحي
 كلذ نلعفي خي ىنلا دهع ىف ءاسنلا تناك امك رامخب هيطغت باقنلا ريغب اههجو
 نيزافتلا سابل امأو ندبلل ةبسنلاب صيمقلاك سابل هجولل ةبسنلاب باقنلا نأل

 اذإ هنأ الإ لحلا لاح يف اهيلع مارح سيلو مارحإلا لاح يف ةأرملا ىلع مارح وهف

 . اهوث وأ اقءابعب اهيدي يطغت اهفإف اهنم ًابيرق لاحرلا رم

 اهنع مغر ةرعش اهسأر نم طقس مارحإلا ءانثأ

 | : لاؤس +

 ؟ اهنع مغر ةرعش اهسأر نم طقس اذإ ةأرملا لعفت اذام

 : ىوتفلا +

 سيلف رثكأ وأ ناترعش وأ ةرعش هنم طقس اذإ مرح ا نإف ائيش لعفتال

 غلبي يح مكسوؤر اوقلحت الو ) ىلاعت لاق قلحلا ىلاعت هللا مرح امنإ ء ءيش هيلع
 هللا لوقل هيف مثإ الف دصق ريغب ئشلا ناك اذإ مث [557١:ةرقبلا ] [ هلحم يدهلا

 (مكبولق تدممعت ام نكلو هب متأطخأ اميف حانج مكيلع سيلو ]ل : ىلاعت
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 . [0:بازحألا]

 ةرمعلاب مارحإلا ءاتثأ تضاح نم مكح

 : لاوس «

 ةدح ىلإ انلصو نيح نكلو يلهأو انأ ةرمعلل عُبنَي نم تمدق دقل

 مكحلا امف يحوز نود يدرفم ةرمعلا تلمكأ نكلو اضئاح يجوز تحبصأ

 ٠ ىوتفلا :

 يننلا نأل اقرمع يضقت مث رهطت ىح ىقبت نأ كتجوزل ةبسنلاب مكحلا

 تضافأ دق اهفإ اولاق يه انتسباحأ " : لاق اهنع هللا يضر ةيفص تضاح امل

 نأ ةأرملا ىلع بجي هنأ ىلع ليلد : "؟يه انتسباحأ " ني هلوقف "نذا رفنتلف لاق

 فاوط كلذكو فوطت مث رهطت ىح ةضافإلا فاوط لبق تضاح اذإ ىقبت

 ةرمتعملا تضاح اذإف ةرمعلا ناكرأ نم نكر هنأل ةضافإلا فاوط لثم ةرمعلا

 . فوطت مث رهطت ىح ترظتنا فاوطلا لبق

 مارخإلا ءاَننأ نيزاققلا ُسْبِل ةأرملل زوجيال

 0 لاؤس و

 ىلع زافقلا سبلت نأ مرحت نأ ديرت يلا ةأرملل زوجي له لئاسلا لوقي
 ؟ © ةرمعلا ءانثأ يف اهيدي

 ١ - ةيئاسن ىواتف . 

 ةيئاسن ىواتف - ١"



 فل ' ةرمعلاو جحلا لئاضف

 : ىوتفلا «

 *© يلا نأل نيزافقلا سبلت نأ ةرمع وأ جحب تمرحأ اذإ ةأرملل زوحيال

 نيزافقلا سبل امأ ةأرملا امهسبلت يلا نيديلا بارش امه نازافقلاو كلذ نع ىف

 . © رتسلا يف لمكأ هنأل نسحف مارحإلا ريغ يف

 مارحإلا ءانثأ ةلهاج عقربلا تسبل نم مكح

 : لاؤس و

 امهنأ يل نيبت انفط املف ةرمعلل قدحو يدلاو عم تمدق لئاسلا لوقي

 ؟ كلذ مكح امف ءاطغلا لادسإو امهعزنب امقرمأف عقاربلا نسبلي

 : ىوتفلا ٠

 لاق # يننلا نأل عقربلا سبلت نأ زوجي ال تمرحأ اذإ ةأرملا نأ اذه مكح

 الو مارحاإلا لاح باقنلا اهل زوجي الف " ةأرملا بقتنتال " تمرحأ اذإ ةأرملا يف

 هنأ نظت ةلهاج عقربلا تسبل ةأرملا ناك اذإ نكلو باقنلا نم مظعأ هنأل عقربلا

 .صقن اًهرمع يف سيلو مثإ الو ةيدف اهيلع سيل .ءيش اهيلع سيل هنإف هب ى ميال

 ًايسسان وأ ًالهاج سأرلا قلحك مارحإلا تاروظحم عيمج اذكهو . ةلهاج اهأل

 هنإف اهركم وأ ًايسان وأ ًالهاج ناسنإلا هلعف اذإ هريغو بيطلاو طيخملا سبلكو

 (" ةيدف الو مثإ كلذ يف هيلع سيل

 ١ - ةيئاسن ىواتف .

 ٠ - ةيئاسن ىواتف .
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 ًالهاج مارحإلا يف ًاروظحم بكترا

 : لاؤس +

 ةدم تنئثكمو ماعلا اذه يف ناضمر رهش لوأ يف ةرمع تذخأ نإ

 تيلص مرحلا ىلإ تلصو ام لوأف يبوثب ةرمع ذخأل تعحرو أموي رشع ةسمخ

 امهدعب تلوحتو تيبلا ىلع طاوشأ ةعبس تفطو دجسملا ةيحت اهتيونو نيتعكر

 تيعسسف ىعسملا ىلإ تلوحتو مالسلا هيلع ميهاربإ ماقم فلخ نيتعكر تيلصف

 ؟ يرعش نم ترصق كلذ دعبو طاوشا ةعبس

 : ىوتفلا ٠

 تاقيملا نم مارحإلاو تاقيملا نم مرحت مل كنأ وه كنم لصح يذلا

 وأ جحلا تابجاو نم ًابجاو كرت نم نأ ءاملعلا ركذ دقو تابحاولا نم بجاو

 سابللا ءاقب امأو ءارقفلا ىلع اهقرفيو ةكم يف اهحبذي ةيدف هيلع هنإف ةرمعلا

 ءيسثال لهاجلاو مارح هنأ ملعت مل كنأل ئشلا اذهل لهاج كنأ رهاظلاف كيلع

 . مارحإلا تاروظحم نم ًائيش لعف اذإ هيلع

 ةجحلا يذ نم نماثلا مويلا يف جاحلا مارخإ

 : لاؤس «

 ؟ ةجحلا يذ نم نماثلا مويلا يف جاحلا لعفي اذام

 : ىوتفلا +

 مارحالا بايث سبليو لستغيف ةجنلا يذ نم نماثلا مويلا يف مرحي هنإف اعتمتم



 قولت ةرمعلاو جحلا لئاضف

 يفو رجفلاو ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا يلصيو اهيف ىقبيو ئم ىلإ جرخيو

 . سمشلا عولط دعب ةفرع ىلإ ريسي ةفرع موي حابص

 مارحإلا تاروظنم نم ًاروُطحَم ليَع نم مكح
 : لاؤس +

 وأ الهاجب ةعستلا مارحإلا تاروظحم نم ًاروظحم لمع نم مكحام
2 

 ؟ًايسان

 ٠ ىوتفلا :

 ءيش الف ًالهاج وأ ًايسان مارحإلا تاروظخم نم ًائيش ناسنإلا لمع اذإ
 [؟85١:ةرقبلا] ؟انأطحخأ وأ انيسن نإ انذحاؤتال انبر ] ىلاعت هلوق مومعل هيلع

 [مكبولق تدمعت ام نكلو هب متأطخأ اميف حانج مكيلع سيلو ] هلوقو
 ءازجف ادمعتم مكنم هلتق نمو ) ديصلا صوصح: يف ىلاعت هلوقو [2:بازحألا]
 هيلع ءيشال دمعتملا ريغ نأ ىلع اذه لدف [3:ةدئاملا] ( معنلا نم لتقام لثم
 اذإ اهلكف . هريغو عامجلاك كسنلا دسفي يذلا روظحملا نيب اذه يف قرفالو

 لعاف نأ ملعي نأ يغبنيو اهسيف ءيش ال ًاهاركإ وأ الهح وأ انايسن تلعف
 نايسن وأ لهجي ًاروذعم نوكي نأ امإ تالاح ثالث نم ولخيال مارحإلا تاروظحم
 لعف هل حيي رذع نودب ادمعتم نوك نأ امإو « هيلع ءيشال اذهف هاركإ وأ

 نوكي نأ امإو ن داسفإ وأ ةيدف نم روظحملا هيضتقي امو مثإلا هيلع اذهف روظحلا
 ىلاعت هلوقل مثإ نودب ةيدف هيلع اذهف روظحملا لعف هل حيبي رذعلا نكل ادمعتم
 وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف هسأر نم ىذأ هب وأ اضيرم مكنم ناك نمف)

 نم هيفام يدؤيو هترورض وأ هيلإ هتجاحل روظحما لعفيف [97١:ةرقبلا ] [كسن
 . ةيدف هيف ناك نإ ةيدف
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 ءايحو الجخ مارحإلا ءانثأ ةيلخاّدلا ةَسبالم ْعَلْخَي م

 «٠ لاوس :

 سببالملا علخأ م نكلو جحلا ىلإ امي ًاعتمتم ةرمعلا تيون تاقيملا دنع

 دققو ةرتفلا كلت يف يل بحاصملا ءايحلا ةدش نم جتان كلذو لاورسلا ةيلحادلا

 نينأ تفرع جحلل مارحإلا سبل دنعو لاورسلا سبال انأو امرحم ةرمعلا تيدأ
 . مارحإلا ءانثأ هعلخجب تمقف ئطخم

 طقف ةرمعلا ةيدأت ءانثأ يلاورس علخأ مل ثيح ءيش يلع له : لاؤسلا
 عم مارحإلا تالطبم نم طيخملا نأ يفرعم عم جحلا ةيدأت ءانثأ هتعلخ نأ ًاملع
 ىلع ىضم ثيحو جحأو رمتعأ ةرم لوأ اهنأ ثيح ءايحلا ةدش وه ببسلا نأ
 . ةدافإلا وجرأ تاونس هدع يجحو يرمع

 : ىوتفلا +

 يف اهمحبذب ةيدف امإ هيف بجي لاورسلا سبل نأ ملعلا لهأ دنع فورعملا

 لكل ةكم يف نيكاسم ةتس ماعطإ امإو ةكم يف روظحم لعف يف سبلتم هنأل ةكم
 لاق يذلا رعشلا قلح ىلع ًاسايق مايأ ةثالث مايص امإو عاص فصن نيكسم
 بحجاولا نوكيف :١537[ ةرقبلا] [كلسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف ] هيف ىلاعت
 لكل ةكم يف كانه نيكاسم ةتس معطي وأ « مايأ ةثالث موصي نأ لجرلا اذه ىلع
 نإو مرسحلا ءارقف ىلع اهب قدصتي ةاش ةيدف حبذي نأ وأ عاص فصن نيكسم
 . هذه هتيدف نيبو هجح نيب ةدملا تلاط

 ريغ مارسحإلا تالطبم نم طيخملا سبل نأ تملع هلاؤس يف هلوقو
 تاروطظحم نسم وه امنإو مارحإلا تالطبم نم سيل طيخملا سبل نإف حيحص
 سيل ةرمعلاو جحلا ينيعأ « تادابعلا نم هريغك سيل مارحإلاو هتالطبم ال مارحإلا
 نأ الإ روظحملا لعف عم نايقبي لب روظحما لعفب نالطبت تادابعلا نم اهريغك
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 لضخ

 .دعب هيضقيو هيف رمتسي لب هلطبي الو كسنلا دسفي لوألا للحتلا لبق عامجلا

 ءايحلا اذه نأ : هل لوقأ ًالجحو ءايح هليوارس ىقبأ هنأ هلاؤس يف هلوقو

 كرت نسم عنمي يذلا ءايحلا نإف روحو فعض وه لب « ادومحم سيل لجخلاو
 ريغ هسنإف بحاولا لعف نم عنمي يذلا ءايحلا كلذكو هلعاف دومحم ريغ مرحا

 ىح عورشملا لعفي نأ هيلع لب قحلا نم يحتسي نأ ناسنإلل يغبني الو دومحم

 مرْحُم وهو ملتحا

 : لاؤس ٠

 لسغلا نم نكمتأ لو تمونت ئم يف انأو ةليل فو جحلا ةضيرف تيدأ
 ؟ ءيش يلع لهف

 : ىوتفلا ٠

 ىلع بحي هنأل مميتت كنإف ءام كدنع سيلو لسُعلا نم نكمتت مل اذإ
 دجي يح مميتيلف ءام دحي مل نإف لستغي نأ ةبانج هيلعو ةالصلا دارأ اذإ ناسنإلا
 الإ ةراهطلا امل طرتشيال جحلا لاعفأ نإف جحلاب قلعتي اميف امأ لستغي مث ءاملا
 . هيف فالخ ىلع تيبلاب فاوطلا

 مرخُم وهو هتجوز رشاب

 : لاوس ٠

 ىذمأ دقو لزن مل هنكلو مرحم وهو هتجوز رشاب يذلا جاحلا مكحام

 ؟ ءيش هيلع لهف



 ةرمعلاو جحلا لئاضف نذل

 ٠ ىوتفلا :

 لح اذإ ناسدإلا نأل هيلع ءيش الف يناثلا للحتلا دعب اذه ناك اذإ

 ناك اذإ امأ تاروظحملا عيمج هل زنج ىعسو فاطو قلحو ىمر نأب يناثلا للحتلا

 هيلع نأ ملعلا لهأ ركذ دقف لعف نإف ءاسنلا رشابي نأ هل لحيال هنإف للحتلا لبق

 نيكسم لكل نيكاسم ةتس معطي وأ مايأ ةئالث موصي نأ نيب ريخي ىذأ ةيدف

 . ءارقفلا ىلع اهعزوي ةاش حبذي وأ عاص فصن

 مارحإلا ءانثأ مارحلاو ةلظملا لامعتساو عابطضإلا

 : لاؤس «

 مازحلاو ةلظملا لامعتسا مكح امو ةرمعلاو جحلا يف عابطضألا بجي له

 : ىوتفلا +

 : لئاسم ةئالث لاؤسلا اذه نمضت

 نأ عقاولاو نميألا هفتك فشكي ملو همارحإ سبل اذإ : ىلوألا ةلأسملا

 مارحإلا نيح نم فتكلا نوفشكي ثيح ةلأسملا هذه يف نوطلغي جاجحلا رثكأ

 نهألا فتكلا فشك نأل كلذو لهجلا هببس اذهو مارحإلا نم اولحي نأ ىلإ
 نيفتكلا عيمج يطغت كنأف تمرحأ اذإف اذه ىلعو طقف مودقلا فاوط يف عرشي

 نأ كلذو تعبطضا مودقلا فاوط يف تعرش اذإف مودقلا فاوط يف عرشت ىح

 نم تغرف اذإف رسيألا فتكلا ىلع ءادرلا يفرط لعمتو نميألا فتكلا فشكت
 .بحاوب سيلو ةنس هلحم يف عابطضألاو هيلع ناكام ىلع ءادرلا تدعأ فاوطلا

 سمشلا رح نم ةياقو سأرلا ىلع ةلظملا لمح يهو : ةيناثلا ةلأسملا امأو

 اذه نأل سأرلا ةيطغت نع هه يبنلا يف يف اذه لحخديالو جرح الو هب سأبال اذهف
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 نأ" ملسم حيحص يف تبث دقو .رحلاو سمشلا نم ليلظت وه لب ةيطغت سيل

 هبوث عفار يناثلاو هتلحار هب دوقي امحدحأ لالبو ديز نب هماسأ هعم ناك خي يبا

 لظتسا دق © ينلا نأ ىلع ليلد اذهو "ةبقعلا ةرمج ىمر بح سمشلا نم هللظي

 هب سأبال هنإف هطسو ىلع مازحلا عضو يهو : ةثلاثلا ةلأسملا امأو

 هب دارملا نأ :طيخملا سبل مرحما ىلع مرحي : ءاملعلا لوق ئيعم نظ ثيح ةماعلا

 ردق ىلع ًاطيخم ناك ام طيخملا سبلب دارملا لب كلذك سيلو ةطايخ هيف ناك ام

 رازإب وأ عقرم ءادرب مرحأ ناسنإلا نأ ول اذهلو ةطايح هيف ناكام ملعلا لهأ دارم

 . ضعبب هضعب طيخ نإو سأب كلذ يف هيلع نكي مل عقرم

 مارحإلا لاح ةبكُرلا ىلع طابّرلا عضو

 ٠ لاوس : |

 ؟ اهيف لأب رعشي هنأل هتبكر ىلع ًاطابر عضي نأ رمتعملل زوجي له

 ٠ ىوتفلا :

 نإ اهيلع هدشي ريسب هلحر طبري نأ ًاضيأ جاحللو رمتعملل زوجي معن
 دعيال ههبشو ريسلا نأل كلذ يف ةحلصم هل ناك اذإ هللؤت مل نإو لب هللؤت تناك

 ماوعلا ضعب نأ وهو ةماعلا نم ريثك هيف رتغا رمأ ىلإ هبنأ نأ دوأ ةبسانملابو ًاسابل

 ىح ةطايخ هيف ًائيش سبلت ال :لوقي ةطايح هيف ًائيش سبلي ال مرحما نأ نونظي ش

 نولأسيو ةطايخ اهيف نأل اهسبل زوجي له : نولوقي ةزورخملا لعنلا نع نولأسي '
 ىلع ىئبم اذهو ةطايخ هيف نأل هسبل زوجي له اعقرم ناك اذإ رازإلا وأ ءادرلا نع
 نأ ةماعلا ضعب نظف طيخملا سبل روظحما نم نأ ءاهقفلا اه ربعي ىلا ةرابعلا



 ةرمعلاو جهلا لئاضف ني

 طيخ يذلا داتعملا سابللا سبلي نأ ملعلا لهأ دارم لب «ةطايخ هيفام سبل. اهانعم

 انرصتقا انتيلو كلذ هباشامو توكلاو ةلينفلا و لاورسلاو صيمقلاك ندبلا ىلع

 وهام يأ - مرحلا سبليام لكس دقف « لاكشإ اندنع لصحام هي يبا ريبعت ىلع
 الو صناربلا الو ليوارسلا الو صيمقلا سبليال " : لاقف - مرحا هسبلي يذلا

 . " فافخلا الو مئامعلا
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 ةَرْمُعلاَو جَحْلل مَرْحَم نودب ةرمملا رَفَس

 0 ماَرَح ماَرَح مرْحَم نودب ةرئاطلاب ةأرملا ُرفَس

 ٠ لاوس :

 تبكرو ضايرلا نم اهل مرح اهعدوو ةرمعلل ةدج ىلإ رفسلا ديرت ةأرما
 ؟ كلذ زوجي له رخآ مرحم ةدج يف اهلبقتساو ةرئاطلا

 ٠ ىوتفلا :

 افأل اهيلع مارح اذه نإف كلذ عمو ىهتنا دقف عقو دق رمألا ناك اذإ
 ترفاس ةأرما هذهو "مرحم يذ عم الإ ةأرما رفاستال ": # هلوق مومع ف ةلخاد

 اذإ اهمرحم نأ لوقت دق # لوسرلا هنع ىمنام يف عوقولا اهيلع قدصف مرحم نودب
 ةالصلا هيلع لوسرلاو ؛روذحملا لاز رخآلا مرحما اهلبقتساو راطملا ىلإ اهعيش

 باوجلاف « سأب الف روذحملا لاز اذإف روذحملا فوح الإ كلذ نع ىهام مالسلاو
 لحجر ماقف مرحب يذ عم الإ ةأرما رفاست ال " :لاق يهنلا قلطأ ني لوسرلا نأ
 اذكرو اذك ةوزغ ف تبتتكا نإو ةحاح تحرح ييأرما نإ هللا لوسراي ٍلاقف
 يغلي نأ مالسسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا هرمأف "كتأرما عم جحف قلطنا لاقف
 له لاقو لحرلا اذه ه# يبنلا رسفتسا لهو . هتأرما عم بهذي نأو ةوزغلا
 له -لاق ام - ال - ؟ ال وأ ءاسن اهعم لاق له -ال- ةنمآ ريغ وأ ةنمآ كتأرما
 اميسال همومع ىلع ظفللا ءاقب لصألاف - لاقام - ؟ ةباش وأ زوجع يه لاق
 راطملل اهعيشي اهمرحم نوك امأو « مومعلل ةديؤم تعقو لحرلا اذه ةصق نأ

 نإو يأطخ اوححصف تأطخأ تنك نإ ةلأسملا هذه يف يعم اونوكت نأ وجرأف

 ١ - ةيئاسن ىواتف ,
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 ىلإ اهعم بهذ يذلا اذه « سانلا اورذحو اذه ىلع ينوقفاوف تبصأ تنك

 نورفاسملا الإ دحأ اهلخدي ال نيرفاسملل يلا ةلاصلا نأ ةداعلا نم راطملا

 له عجر اذإ . بلاغلا اذه عجريو ةلاصلا هذه ىلإ اهعيشيس اهمرحمف مهدحو
 مث رخأت دق - ال - ددحملا.تقولا يف علقتس ةرئاطلا نأ ةئملا يف ةئم دكؤملا نم

 ىقبيس هنأ ديكأتلاب نومضملا نم له وحلا يف تراسو ددحملا تقولا يف تعلقا اذإ

 لثم ثدحت دق باوجلا ؟ةرئاطلا عوحر بحوت تالاح ثدحت دق وأ امئالم وجلا
 دقف طوبهلا هيف يذلا دلبلا ىلإ تلصوو ترمتسا اههأ ضرف ول مث . تالاحلا هذه

 اهنأ ردق اذإو ؟يناثلا راطملا يف اهلباقي نمف رخآ ناكم ىلإ بهذتف كلذ ئستيال
 نأ ررقملا نم ناك يذلا مرحما لهف هيف طوبا ديرت يذلا راطملا ف تطبه

 دقف ةنومضم ريغ يه ؟تقولا سفن يفو « ةنومضم اهايإ هتلباقم له اهلباقي

 ماحد زإب سبحنيف ةم->دزم تارايسلا نوكت دقو عيضي دقو ضرم هيرتعي
 تدقف عناوملا هذه لك نأ انملس كلذك سيلأ دراو اذه لك تارايسلا

 معن- ةرئاطلا يف اهبناج ىلإ سلجي يذلا نم نكلو ماريام ىلع ةلأسملا تءاجو

 نيملسملا مرام ىلع رويغو فيفع لجر اهبناج ىلإ سلجي دق. -ملعأ هللا
 عداخم ركام رجاف اهبناج ىلإ سلجي دقو اهمرحم نم نسحأ نوكي دقو اهيمحيف
 ضارعألا ظفحل غلاب فوشتت هل عراشلاو ةريطخ ةلأسملا تمادامو اهيرغيو اهرغي

 الو لقي ملو [7: ءارسإلا ] ( نزلا اوبرقتالو ) : لجو زع هللا لاق تح
 ىلع بحاولا نإف انزلا ىلإ لوصولل ًاببس نوكي دقام لك نع دعتبن نيح اونزت ٠

 همراحم نم ًادحأ نكمي ال نأ همراحم ىلع رويغلا لجو زع هللا نم فئاخلا نمؤملا
 دممحلاو ةفلك هيف امف عحراو اهعم بهذإ رمألا رسيأ امو مرحم الإ رفسلا نم

5. 
| 

 . هلل



 دا ةرمعلاو جحلا لئاضف

 مرحم نودب جحلا ةأرملل لحيال

 ٠ لاؤس :

 ىلإ برقأو اهرمع طسوأ يف يهو حالصلاب ةروهشم أبس نم ةأرما
 نايعأ نم دجويو مرحم اهل سيل نكلو مالسإلا ةجح جحت نأ تدارأو ةخوخيشلا

 هذمل حصي لهف .همراحم نم ةوسن هعمو حالصلاب روهشم جحلا ديري نم دلبلا
 .لاملل ةيحان نم ةعيطتسم اهنأ عم مرحم دوجو مدعل رّيخا اذه عم جحت نأ ةأرملا
 ؟ 20 ناوخإلا ضعب عم انفلتحا اننأل مكيف هللا كراب انوتفأ

 ٠ ىوتفلا :

 نيمأ لجرو ءاسن عم تناك نإو يح مرحم الب جت نأ ةأرملا هذهل لحال

 :لاقو لجر ماقف "مرحم يذ عم الإ ةأرما رفاست ال " :لاقف بطح #8 يبنلا نأل
 لاق اذكو اذك ةوزغ يف تبتتكا نإو ةّجاح تجرح يأرما نإ هللا لوسراي
 ةنمآ تناك له هنم  يبنلا رسفتسي ملو " كتأرما عم جحف قلطنا " : 6 يبلا

 لاحلا نأ عم نكي مل مأ نونومأم لاجرو ءاسن اهعم ناك لهو ةنمآ ريغ وأ

 نأو ةوزغلا عدي نأ ه يبنلا رمأف ةوزغ يف بتتكا دق اهحوز نأ عم كلذ يضتقت

 جحلا نإف مرحم اهل نكي م اذإ ةأرملا نأ ملعلا لهأ ركذ دقو هتأرمأ عم جرخي

 هللاو ةرداق ريغ افأل اهتكرت نم اهنع جحيال تتام ولو ىح اهيلع بجيال
 . عيطتسملا ىلع جحلا ضرف ىلاعتو هناحبس 1

 ةيئاسن ىواتف - !
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 تيبلا لهأ عم جحلل مرحم نودب ةمداخلا رفس مكح

 ٠ لاّؤس :

 دلب يأ ىلإ رفاسن وأ رمتعن وأ جحن نأ اندرأ اذإف تيبلا يف ةمداح انيدل

 ؟ 2 اريح هللا مكازج انوديفأ مرحم ال سيلو اهذحأت نأ زوحي لهف

 + ىوتفلا :

 لوسرلا لوق نع اهحرخي يذلا ام نذإ ؟ ةأرما ةمداخلا هذه تسيلأ 4#

 ىقبت نأ نكمي ال ةمداخ نأ ضرف ول ! معن " مرحم يذ عم الإ ةأرما رفاستال":
 مهعم بمهذت لاخلا هذه يفف اهيمحي نم دلبلا يف سيل نأل تيبلا يف مهدعب

 ةرورضلل .

 هعمل هو
 !؟ حيحص مرحم كودب جحلا له

 + لاؤس :

 زيممملا ييسصلا لهو حيحص اهجح لهف مرحم نودب ةأرملا تجح اذإ

 ؟ امرحم نوكي نأ حلصي

 ٠ الفتوى: 

 ةيصعمو مرحم مرحم نودب اهرفس نكلو ؛حيحصف اهجح امأ للرسول 
 ال غليي مل يذلا ريغصلاو " مرحم يذ عم الإ ةأرما رفاست ال " هه لوسرلا لوقل

 كلذك ناك نمو رظن ىلإو ةيالو ىلإ جاتحم هسفن وه هنأل امرحم نوكي نأ حلصي :

 ١ - ةيناسن ىواتف .
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 (فلاب ًاركذ مرحما نوكي نأ طرتشي يذلاو هريغل ايلو وأ ارظان نوكي نأ نكمل
 وهو اريثك هل فسأن رمأ انه اهو مرحمم سيل هنإف كلذك نكي مل اذإف القاع

 ةأرملا دحت كلذب نواهتي نهفإف مرحم نودب ةرئاطلاب رفسلا يف ءاسنلا ضعب نواه

 يذلا راطملا يف اهعيشي اهمرحم نولوقي لعفلا اذه ليلعتو اهدحو ةرئاطلاب رفاست
 هذهو ةرئاطلا هيف طبق يذلا راطملا يف اهلبقتسي رخآلا مرحماو ةرئاطلا هنم تعلقأ

 هنإ لب ةرئاطلا يف اهلخدي سيل اهعيش يذلا اهمرحم نإف عقاولا يف ةليلع ةلعلا

 ةأرسملا هدمه ىقبتف عالقإلا نع ةرئاطلا رخأتت اممرو راظتنإلا ةلاص ىلإ اهلصوي

 نم ببسل ديرت يذلا راطملا يف طوبحلا نم نكمتت الو ةرئاطلا ربطت ارو ةعئاض
 يذلا رالملا يف طبت امبرو ةأرملا هذه عيضتف رخآ ناكم يف طبقو بابسألا

 وأ ماسحز وأ ضرم وأ مون امإ بابسألا نم ببسل اهمرحم يأيال نكلو هتدصق
 يف ةرئاطلا هذه تلصوو اهلك عناوملا هذه تفتنا اذإ لوصولا نم هعنم ثداح

 دق ةرئاطلا يف اهبناج ىلإ نوكي يذلا نم هنإف اهلبقتسي يذلا مرحما دجوو اهتقو
 هب رتسغتو اهيرغيف هللا دابع محري الو ىلاعت هللا ىشخيال لحر اهبناحب نوكي
 يقتت نأ ةأرملا ىلع بجاولاف - مولعم وه امك -روذحملاو ةنتفلا كلذب لصحيو

 نسيذلا ًاضيا لاجرلا ىلع بحاولاو مرحم يذ عم الإ رفاست ال نأو لجو زع هللا
 مهمراخم يف اوطرفيال نأو لجو زع هللا اوقتي نأ ءاسنلا ىلع نيماوق هللا مهلعج

 سانلا اهدوقو اران مكيلهأو مكسفنأ اوق اونمآ نيذلا اهيأ اي ] لاقف هدنع ةنامأ
 نولعفيو مهرمأ ام هللا نو صعيال دادش ظالغ ةكئالم اهيلع ةراجحلاو
 . [ 5 : ميرحتلا ] [نورمؤيام



 ةرمعلاو جحلا لئاضف نيد

 ؟ © مرحم يذ عم رخأ ءاسن عم ةأرملا رفس زوجي له

 : لاؤس ٠

 عم ةأرملل ةرمعلا لهو ؟ ال مأ ةزئاج مرحم نود نم ةأرملل ةرمعلا له

 ؟ ال مأ زئاج مرحم يذ عم رخآ ءاسن

 : ىوتفلا +

 امريغل الو جحلل الو ةرمعلل ال زوحيال مّرحُم مرحم نودب ةأرملا رفس

 امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يف تبئام كلذ ىلع انليلدو
 مرحم يذ عم الإ ةأرماب لحجر نولخيال " : لوقي بطخي هللا لوسر تعمس :لاق
 .ةأرما ةملكو رفاست ةملك اولمأتت نأ وجرأو "مرحم يذ عم الإ ةأرما رفاست الو

 كلذ ررق امك مومعلا ديفت يهنلا قايس يف ةركنلاو يهنلا قايس يف ةركن ةأرما
 نع يف "رفاستال " ةملكو ةيبرعلا ةغللا يف فورعم رمأ اذهو هقفلا لوصأ يف

 " : خب لاق . فورعم وه امك قالطإلا ىلع لدي لعفلا نأل رفسلا قلطُم

 تحجرحخ يأرما نإ هللا لوسراي :لاقف لجر ماقف "مرحم يذ عم الإ ةأرما رفاستال

 هعنمف "كتأرما عم جحف قلطنا " :لاقف اذكو اذك ةوزغ يف تبتتكا نإو ةّجاح

 عمو . كتأرما عم جحف قلطنا لاقو وزغلا يف بتك نأ دعب وزغلا نم  ينلا
 ؟ءاسن اهعم هتأرما له هلأس مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لهف ةبحاصملا ديفت

 مأ ةحبيبق يهأ هلأس له - ال - ؟ ةباش مأ زوجع يهأ هلأس له ءال باوجلا

 اهنع لأسي مل هذه لك -ال - ؟ ةفئاخ مأ ةنمآ يهأ هلأس له ال - ؟ ةليمج

 رحأ هيلع توفي الئل ه6 يبنلا هلأسل اب فلتخي مكحلا ناك ولو ب هللا لوسر

 لحميال هنأو ماع رمألا نأ ملُع قلخلا ملعأو قلخلا حصنأ لصفتسي مل املو ةوزغلا

 ةيئاسن ىواتف - ١



 ناك ةرمعلاو جحا لئاضف

 عم الإ ببس يأل الو جالعلل الو ةرايزل الو ةرمعل الو جحلا ال رفاست نأ ةأرمال

 الإ رفاست نأ امل زوجيال هنإف نهمرحم نهعمو ءاسن اهعم ناك ول يح مرحم يذ
 . همومعو هقالطإب ذحأن نأ اهيلع بجيو هو يِتلا هقلطأ ام اذه مرحم يذ عم

 مرجحم نودب ةرئاطلا يف رفاست نأ ةأرملل زوجي هنإ سانلا ضعب لاق دقلو

 اهلبقتسي يناثلا اهمرحمو ةرئاطلا هنم موقت يذلا راطملا ىلإ اهيدؤي اهمرحم ناك اذإ
 نع ةروصلا هذه متجرخأ نيأ نم مهل لوقنو ةرئاطلا هيف طبق يذلا راطملا يف

 ةرئاطلا ىلع رفسلاو صيصخت هيف سيل ماع ثيدحلاف . هي لوسرلا ثيدح مومع

 امف ًافرعو ةغل ةأرما ىمست ةرئاطلا ىلع ةرفاسملا ةأرملاو ًافرعو ةغل ارفس ىمسي
 هلوق نم ةأرملا هذه جرخُي يذلا امو «رفاست ال هلوق نم رفسلا اذه جرخي يذلا

 نم ةعاسو الثم ضايرلا ىلإ ميصقلا نم ةعاس فصن ريصق رفسلا اولاق اذإ «ةأرما

 فصنلا وأ ةعاسلا هذه انلق ضايرلا ىلإ ةدج نم عبرو ةعاسو ةدج ىلإ ميصقلا

 لوقت مث رفسلا يف لصفام مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاو ًارفس ىمست اهلك ةعاس

 ىلإ بهذتو ةرئاطلا لوحخد ةقاطب ذخأتو راطلا ىلإ هتأرما يدؤي دق ناسنإلا نإ

 راطملا يف باكرلا لزني مث « ببسل ةرئاطلا موقت ال مث مرحنا فرصنيو ةرئاطلا
 ٠ . ةأرملا هذه نوكت نم عمف ةرئاطلا علقت نأ لبق

 مث ئف للخل عجرت نأ نكمملا نم سيلأ تعلقأ ةرئاطلا نأ انضرف : ايناث
 ؟ ةأرملا عيضت ذقيحو هنم تراط يذلا راطملا يف طبت

 يذلا راطملا ىلإ تلصوو رفسلا يف ترمتسا ةرئاطلا نأ انضرف : انلاث

 اذإ مث راطملا ةلاص ىلإ ةرئاطلا نم اهبحطصيس نمف ةأرملا تلرتف تطبهو هدصقت

 يف نوكي اهلابقتسا ديري يذلا مرحما نأ نمضن نحن له راطملا ةلاص ىلإ تلصو
 هذه يف بهذت نيأ يردت ال ةأرملا تيقب ماحزلا ببسب ريسلا يف رخأت ول ءراطملا .

 اهب برضي مث كتيب ىلإ كيدوأ انأ ال لوقي صخش اهلمحيو عدخُ ارو ةلاصلا
 لوقن ًاضيأ اذه دعب مث همراحم ىلع ةريغ هيدل نوكي نأ بجي ناسنإلاو , كلاهملا
 ةرئاطلا يف اهبنج ىلإ نوكي يذلا نمف نعفلا هذه وأ بابسألا هذه لك تلاز ول

 ذخأي ةكلملا لصحت ذئئيحو سانلا قسفأ نم لحر ةرئاطلا يف اهبنح ىلإ نوكي دق



 ةرمعلاو جحلا لئاضف 000

 لصحيو هيلا كحضتو اهيلإ كحضبو هنوفيلت مقر اهطيعيو نوفيلتلا مقر اهنم
 ثيدحلا انعمس اذإ لوقن نأ نيملسملا رشعم انيلع بجيف ناك امهمو ءالبلا كلذب

 مرسم نودب رفاست انم ةأرما عدن الو انعطأو انعمس لوقن نأ ب هللا لوسر نع
 مأ ةباش تناك ءاوسو ال مأ ةنمآ تناك ءاوسو « ال مأ ءاسن اهعم ناك ءاوس

 .ةحيبق مأ ةليمج تناك ءاوسو ًازوجع



 لضقحا ةرمعلاو جحلا لئاضق
 114141114444 ابصا#للا

 ا

 ةَقرَع فوُقؤلا

 سمّشلا بورغ ىلإ ةفرعب فقي م

 ٠ لاؤس :

 يف ىعسو فاطو ةينامث موي مرحأو نيم يف نيذلا دونجلا نم يدنج جح
 لبق اهنم لزنو تافرع ىلإ ةرشع ةيناثلا ةعاسلا دعص ةفرع مويو . مويلا كلذ

 ّىح مهعم سلجو رسحم يداو يف هباحصأ مايخ مويلا كلذ نم ةعبارلا ةعاسلا

 ؟اريخن هللا مكازج انوديفأ صقان مأ حيحص هجح له قلحو ىمرو رشاعلا

 ٠ ىوتفلا :

 ىلإ فقي مل ثيح فوقولا يف ابجاو كرت هنأل صقان هجح لحرلا اذه
 هفاوط امأو ةفلدزم يف تبي مل ثيح تيبملا يف ًابجاو كرتو سمشلا بورغ

 ةكم نم مرحي يذلاو ةكم نم مرحأ هنأل حصيال هنإف فوقولل قباسلا هيعسو

 لبق يعسلا نأل ؛ةفلدزمم تيبملاو ةفرعب فوقولا ىلع يعسلا مدقي نأ نكمال

 . مودق فاوط هل سيل ةكم نم مرحملاو مودقلا فاوط دعب نوكيال كلذ

 ةقلدؤمُب فوُؤلا

 ةفلدرزمب تيبملا بوجرو ىلع ليلدلا

 ٠ لاوس :

 عم ةنس ةنوكب ىفتكي الو ةفلدزم يف تيبملا بوجو ىلع ليلدلا وهام
 ؟ ليللا فصن دعب ليحرلا ةفعضلاو ءاسنلل صخر دق و يبنلا نأ



 ةرمعلاو جحلا لئاضف 0

 ٠ ىوتفلا :

 هللا اوركذاف تافرع نم متضفأ اذإف ) : ىلاعت هلوق هبوجو ىلع ليلدلا

 ةرقبلا ] [ مارحلا رعشملا دنع : ١54[ موقي نيح بوحجولا رمألا يف لصألاو

 هب عمتجا دقو سرضم نب ةورعل © يبنلا لوقلو ,بوجولا نع هفرص ىلع ليلد
 يلحار تللكأو يسفن تبعتأ يبإ هللا لوسراي :لاقف ةفلدزم يف رجفلا ةالص يف

 فقوو هذه انتالص دهش نم : ه يبنلا لاقف هدنع تفقو الإ ًالبج تكآرت اهو

 ىضقو هجح مت دقف اراه وأ اليل ةفرع يف كلذ لبق فقو دقو عفدن ىح انعم

 صيخرتلاو ليللا رخآ يف ئم نم اوعفدي نأ ةفعضلل صخر ب يبنلا نألو هثفت
 نأ ىلإ بهذ ملعلا لهأ ضعب نإ لب بوحولاو ةميزعلا لصألا نأ ىلع لدي

 هللا اوركذاف) هلوق يف هب رمأ ىلاعت هللا نأل جحلا ناكرأ نم نكر اهيف فوقولا

 هيلع ظفاح مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاو [44١:ةرقبلا ] (مارحلا رعشملا دنع

 نأ طسولا لوقلا نكلو ةفلدزم يأ فقوم اهلك عمجو انه اه تفقو لاقو

 . ةنس الو نكرب سيلو بحاو اه تيبملا

 اهركُم ةفلدرُمب تيب كرت نم مكح

 : لاؤس +

 رصم نم ةمداق ةدج راطمم هتدلاو لبقتساو ةكلمملاب ميقم يرصم لحر

 ىلإ تافرع نسم اورفن املف جحلا كسانم اودأو اوبهذ تلصو املف جحلا ةينب

 لبق ئم ىلإ اوبهذي نأ فوطملا مهربحأ مث ءاشعلاو برغملا الص اوعمج ةفلدزم
 هتدلاو نأ ملعلا عم ؟مهيلع اذامف مهجح اوضقو هاركإلاب اوبهذف ليللا فصتنم

 نودب ةرئاطلاب تتأ ثيح اهجح حصي لهو عحجرت نأ نكمتت الو رصل ترفاس

 ؟ مرحم

 ٠ ىوتفلا :



 كيما ةرمعلاو جحلا لئاضف '

 ناسنإلا هكرت اذإو هناكرأ نم سيلو جحلا تابجحاو نم ةفلدزمي تيبملا

 عنتمي نأ فوطملا ههركأ اذإ ناسنإلا ىلع بجي نكلو « هيلع ءيشال هنإف ًاهركُم

 تراس اذإ نكلو مهودب ريسلا نم فوطملا نكمت ام مهلك ةلفاحلا لهأ عنتما ولو

 . ةلفاحلا تراس نإو قبيلف ررض نودب ىقبي نأ هنكمي ناسنإلا ناك نإف ةلفاحلا

 . هيلع ئشالو ذئتيح هنع بوجولا طقسي هنإف ررضب الإ هنكمبال ناك نإو

 اذهف مرحم نودب جحلل همأ روضح وهو لاؤسلا يف ةريخألا ةرقفلا امأ

 امأ عجرت نأ ىلإ ةرهاقلا نم ترفاس ذنم ه# لوسرلل ةيصاعو ةمثآ اهنإف فسؤم

 لك يف لب جحلاب صتختال ةيصعملا هذه نأل ؛ححارلا لوقلا ىلع حيحصف اهجح

 اهدلب نم اهجورخ ذنم هيف ةيصاع اههِإف مرحم نودب ةأرملا هرفاست رفس لكف رفس

 . هيلا عجرت نأ ىلإ

 ةفلدزم نم م 4٠٠ ةفاَسَم ىلع َتاَب

 ٠ لاؤس :

 ش ؟ انيلع اذامف حابصلا

 ٠ ىوتفلا :

 ةكم ءارقف ىلع اهوعزوتو اًهوحبذت ةاش ةيدف ملعلا لهأ دنع مكيلع

 يناوصخإ ركذأ نأ دوأ ةبسانملا هذقو جحلا تابجاو نم ابحاو متكرت مكنأل

 نم ًاريثك نإف ةفلدزم يف الو ةفرع يف ال رعاشملا يف دودحلل اوهبتني نأب جاجحلا

 سمشلا برغت نأ ىلإ كانه نوقبيو ةفرع دودح جراح نولرتي ةفرع موي سانلا

 جح نودب نوفرصني مهإف اوفرصنا اذإ ءالؤهو ةفرع يف نونوكي الو نوفرصني مث
 ةمئاق ناينب يهو اهيلا فرعتيو ةفرع دودج ىرحتي ناسنإلا نأ بحي اذهلو
 فارصنإلا نم بعتلا عم سانلا نم اريثك نإف ةفلدزم يف كلذكو ةنيب هلل دمحلاو



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ا

 اذه مهاكم نم اوموقي مل نإ ءالؤهو ةفلدزم ىلإ اولصي نأ لبق نولرتي ةفرع نم
 ةئفلدزم يف فوقولا مهتاف دق نوكي هنإف رجفلا ةالص دعب رجفلا عولط دعب الإ

 بجحإولا كرتو ًابجاو اوكرت مهنأل ءارقفلا ىلع اهوعزويو حبذت ةيدف مهمزايف
 . ةيدفلل بجوم ملعلا لهأ دنع

 ليللا فصن لبق ةفلَدُْمب تلا مكح
 : لاؤس ٠

 ؟ ليْللا فصن لبق ةفلدّرمُي تبا مكحام

 ىوتفلا ٠

 نم ريسملا زوُجيالو كر هنأ ىري ءاملعلا ضعبو بحاو ةفلدزُمب تيبملا
 يبأ تب ءامسأ تناك امك ءرمقلا بوُرُع دعب كلذو ليللا رخآ ينألإ ةفلد 7

 انأ يفنن هّلأالإ تم باغ اذإف رمقلا بورُغ بيرت امهنع هللا يضر رك

 مهيلع شي نّمِم كلذ هبثنأ امو ةأرملاو فيعّلا الإ رمجفلا يلصي ىَنَح قب 5

 . ليلا رخآ يف ىَنم ىلإ ةفلدزم نم ْوُنحري ذأ مُهَّلَف سانا ماَحز

 ةفلدزم نم ريسملا ةصخَر يف ءافعضلاو ةزّجَعلا مكح

 رجفلا لبق

 : لاوس ٠

 يف 86 لوسرلا مهل نصحخر نيذلا ةزجعلا نم ريتعت ءاسنلا لك له لوفي

 ٠ ىوتفلا :



 ةرمعلاو جملا لئاضف
 موعع

 ينو لحرلا يف نوكي فضو رخعلا نإف ةرَجَعلا نم ءاسنلا لك سيل ال

 يضر ةشئاع تْيَمَ اذهو ةأرملا يفو لحرلا يف نوكي فصو ةوقلاو ةردقلاو ةأرملا

سمك رجفلا لبق ةفئدْرُم نم عفدت نأ 6# يِبلا تنذأتسا اهأ اهنع هللا
 تنذأتسسا ا

 يف وأ لاحرلا يف كلذ ناك ءاوس ةردَقلاو ةوقلاب ةربعلاف اف اهنع هللا يضر ةدوس

زومي هنإف رجفلا لبق ةفلدْرُم نم عفدي نأ هل زاح اذإ جاحلا نأ حيحّصلاو ءاسّنلا
 

لا َعوُلُط ىلإ رظنتي نأ همي الو ىَنِم لصي نأ نيح نم يمري ْنأ هل
 نإ سمش

 نم عفدلا نم دوصقملا نأل همزاي الف الإو لضفأ وهف سمّدتلا عولط ىلإ رظننا
ق نيب ىلإ تْلَصَو اذإف ساّنلا ةمحازُم ءرملا ىلع قشي ال نأ وه ةفلدرُم

 عوسلط لب

 يوقلا رداقلا ناسنإلا امأو كيلع جرحال هّنإف تارمجلا يمّرت نأ تدارأو رجفلا

 ©” ه6 يلا لعف امك رجفلا امه يلصي ح ةفلدزم نم عفديال هنإف

 ١ - ةيئاسن ىواتف .



 ةرمعلاو حبلا لئابعف انا

 ةّكَمب تاَبَق ىتم يف اناكم دجي م نم

 : لاؤس «

 ٠ ىوتفلا :

 نإ ئِم جراخ ولو مايخلا ءاهتلا ثيح اوقبت نأ بحاولا لب زوجيال اذه
 رع دنع اونوك ئم يف ًاناكم اودحت م لو ثحبلا متو محب اذإ ًاناكم اودحت م
 دي ل اذإ هنأ ىلإ اننمز يف ملعلا لهأ ضعب بهذ دقو سانلا مايعخ نم ةميخ

 يف ناكم يأ يف تيب ذأ هل زوميو تيل هنع طقم هلإف ىم ي اناكم ناسنإلا
 نإ ءوضولا ءاضعأ نم ًاوضع دفا اذإ ام ىلع كلذ سلقو اهرب ل أ ةكم

 ,دحوي ملو هب ةراهطلا مكح ٌقلعتي وضعلا نأل رظن اذه يف نكلو هلسغ طقسي
 ناكم يف ةدحاو ةّمأ نيعمتْجُم سانلا نوكي نإ تببملا نم د دوصقملا نإف اذه امأ
 ٌريظنو جيجحلا عم نوكي يح ةمّيع رعخآ دنع ناسنإلا نوُكي نأ بحاولاف دحاو
 هئإف دجسملا لوح نوُلَصُي ساّنلا راصو ةعامجلا نم دجسملا ًالتما اذإ ام كلذ

 نوكت يح رخآلا فّصلا يلب فص لك نوكي نأو فوفصلا لصاوتت نأ دبال
 . دوقفملا وضعلا ريظن سيلو اذه ريظن تيبملاف ةدحاو ةعامج ةعامجلا

 ىنمب نكّسلا كرت ماحّرلا ةّدشل

 : لاوس «

 ىيب دوُدُح جراخ اًنكَسو اهيف ةمحّرلا ةّديشل نم يف ئكسل | انل لصحي م
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 ؟ ال مأ زئاج اذه لهف

 ٠ ىوتفلا :

 . دجيف دجسسمملا ىلإ ينأي لحّرلا ٌريظن اذهو مايخلا رخآ يف نولزْتت ساّنلا ىهتتا

 باب جرا ناك ولو ةالصلا يف مهعم لخُّدي نأ هلف ساّئلاب اءولمم دجسملا

 لصُتت نأ دبال مايخلا هذه اذكهو فوفّصلا لصتت نأ دبال نكل دجسملا .

 الْهَج جحلا تابجاو نم هريغو ىتعب تيبما كرت

 : لاؤس «

 سيجا كرتو ليجعُتلا وه اذه نأ ًاناظ رشع ينأثلا ميلا يف يملا كرت

 ؟ ةلهاج عادولا فاوطو ىمب

 : ىوتفلا ٠

 هيف تكرت كنكل جحلا ناكرأ نم ًانكر كرتت مل كنأل ُحِحص كح

 بحاولاو هرسشع ثلاثلا ةليل نيمب تيبمل : لوألا بجاولا « تابجاو ةثالث

 عادوسلا فاوط :ثلاثلا بحاولاو ءرشع قاثا مولا يف تارتشلا سر :يناثلا

 يف هبي مد هيلع بجو جحلا يف ناسنإلا هكرأ اذإ ملعلا له أ دنع بحاولاو

 . مّدلا بجوي ال ةدحاو ةليل نب تيبملا كرت نكل « ءارقفلا ىلع هقرفيو ةكم

 انوعأ هبكترا يذلا أطخلا اذه ىلع جاجحلا ناوخإ هبنأ نأ دوأ ةبسانُْلا هذهيو

 (ِنْيَمْوَي يف لّْعَت ْنَمَف ) ىلاعت هلوق نم نومه جاجحلا نم ًاريثك َّنإف لئاسلا
 ديعلا موي نيمويلا نوريتعي رشع يداحلا مويلا يف جرن يأ “7٠07[ : ةرقبلا ]

 لاق ىلاعت هللا نأل مهفلا يف أطخخ اذه لب كلذك سيل رمألاو ءرشع يداحلا مويو

 ] [ هيلع ملأ الف نْيمْي يف َلّجعت نمف تادوُدْعم مايأ يف هلل اوُرُكْذاَو ) :
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 موسيلا اهوأ قيرشّنلا مايأو قيرشُنلا مايأ :يه تادودعملا مايألاو [” *٠ : ةرقبلا
 7١7[ : ةرقبلا ] [نْيمؤي يف لّجعت ْنمف ) هلوق نوكيف اذه ىلعو رشع يداحلا

 . ئطخيال ىح ةلأسملا هذه وحن
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 110000 ا نا هس طاح سس

 فاو قتلا

 اقرمعو اهجح يف اهيفكي يعّسلاو فاوطلا
 عادولا فاوط نم دبالو

 ٠ لاؤس :

 الو نسلا ةريبك ةأرما انعمو جحا ىلإ انبهذ ةيضاملا تاونسلا ىدُخإ يف

 دنعو جحلا ىلإ عتمتم ةرمعب انمرحأ دقو اهتنبا اهقفارت تناكو ضارمألا نم ولخت

 عشب ملو فاوُللا ةلمكت عطتسست مل زوجعلا ةأرما َّنأ هللا رق مرحلا ىلإ انمودق

لمكأ دقو تافرعف ىَنِم ىلإ انلقتنا دقو ةمحّرلا عم ضرملا ببسب
 كسانملا عيمج ت

 يمر يف تلكوو ةضافإلا فاوطو يعسو ةفلدُرم يف تيبملاو تافرعب فوقولاك

عك تلمع اهنثبا نأ ًامْلِع عادولا فاوطو يعسلاو يدهلا حبذو تارمجلا
 اهلم

 . ! ؟ اهمزلي يذلا امو حيحص اهجح لهف

 ٠ ىوتفلا :

 اهئ هيفام ةياغ نأل ءّيش هيف سّيَل زوجعلا ةأرملا نم لصح يذلا اذه

 يعسو فاوط ًآلإ اهيلع سيلو ةنراق تراصو ةرمعلا ىلع جحلا تلذأ

 لعفك اهلعف ناك اذإ اهتنباو اقرمعو اهجح نع اهيفكي اذه يعّسلاو فاوُطلاو

مح واو ىح هلعف نم دب الف عادولا فاوط اأو « اهمأ مكحك اهمكحف اه
 ال

 لك ىلع امهيلع ْنِإف هب اموقت م امه ىلع ًاءانبو يْعَس هل سيلو قانعألا ىلع

ءارقفلا ىلع عزرو ةكم يف حبذت ةيدف ةدحاو
. 
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 ةالّصلل فاوّطلا مْطَق

 . : لاؤس +

 تمميقأ مث ةعبرأ وأ طاوشأ ةثالث فاط مث فاوطلاب أدب ناسنإ نأ ول
 ام ىلع ينيب له هعطق نإو لمكي مأ فاوطلا عطقي له لعفي اذامف ةالصلا
 ؟ ديدج نم أدبي مأ فالع

 : ىوتفلا ٠

 عسم لخديو فاوّطلا عطْقَي هنإف فوُطَي ناسنإلاو ةالّضلا تميقأ اذإ
 تميقأ امنأ ردق اذإف فاوطلا نم هيلع يقب امب ىتأو ماق مامإلا مّلس اذإف ةعامجلا
 يسنصُيو طوشلا نم هناكم فرعي هنإف ثلاثلا طوشلا فصتتُم يف وهو ةالّصلا

 لإ ةجاح الو فاوُطلا ةيقب متو هيف هطرش عطق يذلا هناكم نم أدب ىلص اذإف
 . هيف هفاوط ّمّطَق يذلا طوشلا ةداعإ الو هلوأ نم فاوطلا ةداعا

 فاوطلا يف عباسلا طوشلا مامثِإ نم نكمتي

 : لاؤس «

 طوشلا ةياف يف هنأ الإ دمحلا هللو انجح انممتأو ةعامج يعمو تججح
 جراسعت اه لمح ىلإ تررطضاف يحوز ىلع يمغأ عادولا فاوط نم سداساا
 ؟ ءيش انيلع لهف عباسلا طوشلا مامإ نم يهو اهوحخأو انأ نكمتن ملو مرحلا

 | : ىوتفلا +

 تيبلاب مكدهع رخآ نوكيل ديدج نم فاول اودوعت نأ مكيلع معن
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 ةششسسسسسسل_ يا ةرمملاو جيل ليال

أ دنع روهشملا نإف ةكم نم متحرخ مكنإو تاف دق رمألا ناك نإف
 نأ ملعلا له

لع كلذ يلع ءانبو ءارقفلا ىلع عزويو ةكم يف حدي امد بحاولا كرت يف
 لك ى

ت نأ مكيلع جرح الو ءارقفلا ىلع اهعزوي ةكم يف ةيدف مكنم دحاو
 ىلإ اولسر

وتلا نأل مكنع كلذب موقيل كانه نم هنوفرعت نمم دحأ
 زئاج يدها حبذ يف ليك

 يف هيذَه ةّلقَي حبْذَي نأ بلاط يبأ نب يلَع لكَ هلأ " # يننلا نع تبث امك .

 . " عادولا ةّجح

سيل هفاوطف هفاوط يف رجحلا باوبأ نم لخد نم
 حيحصب 

 : لاؤس و

 رجح نم لخدي نأ تيبلاب فاوطلا ءانثأ رمتعملا وأ جاحلل حصي له

 ؟ ًاريخ هللا مكازج ليلدلا عم فاوطلا ءانثأ ليعامسإ

 ٠ ىوتفلا :

 ليعاصمإل ًارسجح سيل رجحلا اذهو ليعامسإ رجح لئاتملا لوقي ًالوأ
 اينب دف مالسلاو ةالصلا امهيلع ليلخلا هابأو ليعام#إ نأل هنع ينرديال ليعامسإو

 يف ةبعكلا تمدهلا امل نكلو رجحلا رثكأ لمشي ذإ اذه نم ربكأ ىلع تيبلا

 دعاوق ىلع اهئانبل يفكي لام لك ىلع اولصحي ل اهل ةقفنلا اوعمجو شيرق نمز

 ارجح يسمو هيلع اورجحو يقابلا اوك رثو نآلا دوجوم وهام اونبف ميهاربإ

ريغي ال نأ يغبني اذه ىلعو ةبعكلا نم موُطْحم هنأل ( ميِطَحلا ) ًاضيأ ىمسيو
 اذه 

 هلاؤ س ىلع باوجلا امأ .نعملاو ظفللا يف أطخ « أطخ ريبعتلا اذه نأل ريبعتلا

 ىلاعت هللا نأل كلذ حي ال هنإف رجحلا باوبأ نم لوخدلاب فاوّطلا وهو

 سيلو تسيبلا ضعبب فاط طقف رجحلا باوبأ نم لجخد نمو . [ ١ 1:جحلا]

 يّنع اوُذْحَأَل #8 لاقو رجحلا ءارو نم فاط مالسلاو ةالصلا هيلع يِبلاو تيبلاب



 و
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 سس هفاوط نإ هفاوط يف رححلا باوبأ نم لبخد نمف اذه ىلعو " مُكَكِسانَم

 !؟ عادو فاوط يلع له

 : لاؤس و

 ًاعوطت ةرمعلا ءادأب موقأ ةثالث وأ نيرهش لكو فئاطلا ةنيدم نكسأ انأ
 ؟ ال مأ يلع بحاو عادولا فاوط لهف

 : ىوتفلا ٠

 تيعسو تفط اذإ ةكم نم جراح كنأ ةينب ىعستو فوطت تنك اذإ
 يذلا فاوألا نأل عادو فاوط كيلع سيلف فئاطلا ىلإ تعحر ترصقو
 كيلع بجي هنإف نيتعاس وأ ةعاس تمقأ ولو ةكم يف تيقب اذإ امأ يفكي تفط
 هدي يأ نوُكي ىّتح ُدحأ ريل " : 86 لوسرلا لوق مومعل عادولا فاوط
 اديح ةرمعلا" معو كجح يف عنصت ام كترمع يف عنصإ لاق هك ينلا نأل يمرلاو تيبملاو فوقولاكك هيف امهفلاخت صنلاب تبث ام الإ جحلاك ةرمعلاو "تيبلاب
 . فاوطب الإ هنم جرخي الف فاوطب ثيبلا ىلإ لحخد رمتعسملا نألو رغصأ

 فاوطلل لحم هلك مارحلا دجسملا

 : لاؤس «

 مايأ نم يناثلا مويلا يف تعحر املو يضاملا ماعلا يف ًاًباح تنك دقل
 عادولا فاوط ةبعكلاب فاوطلا ىلإ تبهذ ةرشابم سمشلا لاوز دعب قيرشتلا
 مادقألا ىلع ًاريس مرخخلا ىلإ مجرملا يأ نيم رخخآ يف انمايبخ عقوم نم يباهذ ناك و
 ىلإ مه فاوطب اولصي نأ نوداكيو سانلاب ًاظتكم هاندجو مرحلا ىلإ انلصو الو
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 يابحاص يل لاقف ريسلا نم نيبعتم انكو ارهظ تقولا ناكو دجسملا يف ةقورألا
 ةرثكل لاق نم مهنمف م يف خويشلا ضعب تلأس جحلل ماعلا اذه ين انبهذ انو اندلب ىلإ انبهذو انفطو سمشلاو ةمحزنل ًايدافت يولعلا قباطلا يف فرطنل اومله
 لاق نم مهنمو ؛قوف اوفوطي نأ سأب الف ةقورألا تحت مهفاوطو سانلا ةمحز

 مكتحامس نم وجرأ ةبعكلا ىوتسم نم ىلعأ يولعلا قباطلا ىوتسم نأل زوجيال ٠
 ؟ ةطقنلا هذه نايب

 : ىوتفلا ٠

 لج هلك دح سلا ْنأل حيحص كفاوط نإ لاق نم عم باوّصلا
 طسولاو يولعلا قباطلا نيب قرف ال ؛ ملعلا لهأ اذه ىلع صن امكو فاول
 . هومتلمع يذلا لمعلا اذه يف مكيلع ءيشالف اذه ىلعو يضرألاو

 ؟ هنع فاَطُي له ةضافإلا فاوط لبق يفوت

 : لاؤس ٠

 . ال مأ هنع فاطي له يفوت مث ةضافإلا فاوط ادع ام جحلا لامعأ متأ نم مكحام

 ٠ ىوتفلا :

 ُهرِصَقو يذلا لحّرلا نأل هنع فاطٍبال هنإف ةضافإلا فاوط لبق يوت اذإ
 نإو يح هيلع وهام ىلع ىقبي امنإ هنع جحلا مني نأ هب ينلا رمأي م ةفرعب هتقان
 . ةضيرف كلذ ناك

 ةضافإلا فاوط ريخأت

 ٠ لاؤس :.
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ا تبرغ نح عسي لو ةضافإلا فاوط فاط نم مكحام
 سعب سمشل

شنلا بورغ دعب ىعّس اذإ يعمل | مكحامو قيرشتلا مايأ رخآ
 مويلا كلذ نم | سمّ

 ؟ قيرشتلا مايأ دعبو

 ٠ ىوتفلا :

 رهش رخآ ىلإ يعّسلاو فاوّطلا رخؤي نأ هل لب ءيش كلذ يف هيلع سبل

مهمحر ةلبانحلا بهذم نم روهشملا نإ لب ةجحلا يذ
 ىلإ رسخؤي نأ هسل نأ هللا 

لا ىلع ىقبي هنكل يعّنسلاو فاوّطلا تقول رخآ ال هنإو هللا ءاشام
 لوألا لسلحُت

 يذ رهش رخخآ نع رخوي نأ زوجيال هنأ ححارلا لوقلا نكل ىعسيو فوطي ىح

 يلهو :١91[ ةرقبلا ] (تاموُلعُم رهشأ ُجَحْلا ) : لوقي ىلاعت هللا نأل ةجحلا

 . ةجحلا وذو ةدعقلا وذو لاوش

 ؟ فاوطلل ةراهطلا طرتشي ب له

 : لاؤس و

 «(« ةرسمعلل هفاوط نم عبارلا طوشلا يف هءوضو ضقتنا لجرأ

 ؟©)كحلا

 : ىوتفلا ٠

 هيلع بجاولا ناك «فاوُطلا ءانثأ يف هءوضو ضقتا يذلا لجرلا اذه

 وأ ة هرمع فاوط فاوُطلا ناك اذإ
 نم فاوّطلا ديعُيو أ ًاضوتيو فرصني نأ جح

 هءوضو صقتُأ ال لطب هقاوط نأل « ديدج
أب ماعلا لمأ روهمج لوق ىلع اءانب

 ن

 . ةراهطلا هل طرتشُي فاوُطلا

 ١ مرحلا ىواتف- .
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 هيلع لهسيف ؛ هفاوط يف رمتسا هنأ رهاظلاو : دعب هلاح نييي م خألاو
 . رصقيو ىعسيو ديدح نم فوطي نأو هبايث علخي نأ نآلا

 نأل ؛ ءيش همزليال لوقن اننإف ؛ هدلب ىلإ بهذ دق لحرلا نأ ردق نإف
 ريغ ىلع فاط اذإ ناسنإلا نإ : لاقو « هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش هراتخا يبوق لوق وهو ءرظن ةهحو هل لوق فاوطلا يف ةراهطلا طارتشا مدعب لوقلا
 «ءيوق لوق هنأ نيبتي لوقلا اذه ليلد يف لمأتلا دنعو .حيحص هفاوطف ءوضو
 . لضفأ كشالب هنإف ةراهط ىلع فوطي نأ ناسنإلل نكمأ ىم نكل

 بهذي نأ هيلع رمألا لهسأ امف ةكم يف نآلا دوجوم لئاسلا ناك نإف
 . ريصقتلاو يعسلاو ديدج نم فاوطلا ديعيو مارحإلا باين سبليو

 ؟ ةيبنجأ ةأرما مسج ةسمالمب فاوطلا لطبي له

 : لاؤس ٠

 ةأرما مسج سمالو ديدش ماحز يف ةضافإلا فاوط فوطي.ناك لحر
 ؟ ال مأ ءوضولا ىلع ًاسايق ديدج نم هؤدبيو هفاوط لطمي له هنع ةيبنحأ

 ٠ ىوتفلا :

 ءيش هنم جرخي م نإ ةأرملا سمب هؤوضو ضقتتبال هنأل هفاوط دسفيال
 ام ردقب بناجألا ءاسنلا نع دعتيي نأ ناسنإلل يغبني هنأ ملعي نأ بحي نكلو
 . عتم وأ نهتسمالمب ذذلت هنم لصحيف ناطيشلا هيوغي الثأ هنكمب

 رمتغُملل عادولا فاوَط مكح

 : لاؤس ٠

 ؟موي ضعب وأ اموي ةرمعلا دعب رخأت اذإ رمتعملل عادولا فاوط مكحام
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 ٠ ىوتفلا :

 فوطي نأ ةسكم مدق نيح هتين نم ناك اذإ رمتعُملل عادولا فاوط

رمعلا فاوط نأل هيلع فاوط الف عجري مث قلحي وأ رصقيو ىعسيو
 هسسقح يف ة

ع بحي هنأ ححارلاف ةكم يف يقب اذإ امأ عادولا فاوط ةلزنمب راص
 نأ هيل

 : ةيلاتلا ةلدألل كلذو عادولل فوطي

 لماش اذهو "تيبلاب هدهع رخآ نوكي يح دحأ رفنيال " : © هلوق مومع : ًالوأ

 ٠ جرخن نم لك معتف يهنلا قايس يف وأ يفنلا قايس يف ةركن "دحأو"

نب ورمع ثيدح يف امك رغصأ اجح خ6 يبنلا اهامس جحلاك ةرمعلا نأ : ًايناث
 

 جلا يسه ةرسمعلاو " : 6 يبنلا لاق لوبقلاب ةمألا هتقلت يذلا روهشملا مزح

 . "رغصألا

ام كترمع يف عنصإ " ةيمأ نب ىلعيل لاق ب يبنلا نأ : ثلاث
 يف عناص تسنأ 

ف هعنصاف كجح يف عادولا فاوط عنصت تنك اذإف "كجح
 جرخت الو كترمع ي

بملاو ةفرعب فوقولا لثم هجورخ ىلع ءاملعلا عمجأ ام الإ كلذ نم
 ةفلدزمب تي

رمعلا يف اعورشم سيل عامجإلاب اذه نإف رامحلا يمرو ىمب تيبماو
 نألو ة

 نم دحأ لقي + تفط اذإ كنأل طوحأو هتمذل أربأ راص فاط اذإ ناسنإلا

 كنإ ملعلا لهأ ضعب لاق فاوط نودب تجرخ اذإ نكل تأطخأ كنإ ءاملعلا

 . عادو نودب تجرخ ثيح تأطحخأ

 حابصلا يف عادولا فاوط فاط نمل زوجي له

 رفسلا مث رصعلا ىتح مونلا

 : لاؤس و

 مث ,حابصلا يف ةرمعلا يف عادولا فاوط فوطي نأ ناسنإلل زوجي له
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 . ؟ ©) رصعلا يف رفاسي مث «ماني 7 000 .

 ٠ ىوعفلا :

 زوحي الو يشمي مث «مونلا دعب عدوي نأ هل زوجي مان مث عدو نمل زوحي
 ه6 يبنلا نأل ؛جحلاو « ةرمعلا يف عادولا فاوط ديعي نأ هيلع نذإ « كلذ ىوس

 , عادولا ةجح يف كلذ لاق "تيبلاب هدهع رخآ نوكي ىح دحأ رفني ال " :لاق
 هب لوسرلا نأ انيلع دري الف « تقولا كلذ نم عادولا فاوط بوجو ءادتباف

 يف بجو امثإ عادولا فاوط لصأ نأل , عدو هنأ هنع لقني ملو كلذ لبق رمتعا

 "كجح يف عناص تنأ ام كترمع يف عنصا " : 6 يبنلا لاق دقو «عادولا ةجح
 قافتإلاب جحلاب صاخخ اذه نأل ,يمرلاو تيبملاو فوقولا هنم ىثتسي ماع اذهو
 يف امك رفغصا ًاجح ةرمعلا ىمس هي يلا نألو « مومعلا ىلع هادعام ىقبيو

 لسرم هنأ عم لوبقلاب ءاملعلا هاقلت يذلا روهشملا ليوطلا مزح نب ورمع ثيدح
 اوقتأو ) :لاق ىلاعت هللا نألو " ... رغصأ جح ةرمعلا " : 8و لوسرلا هيف لاق

 هنإف جحلا مامت نم عادولا فاوط ناك اذإو « [17١:ةرقبلا] [ هلل ةرمعلاو جحلا
 الف -رمتعم يأ - ةيحتب دجسملا لخد لحرلا اذه نألو «ةرمعلا مامإ نم ًاضيأ

 لحرلا جح اذإ " يذمرتلا هاور رخآ ثيدح هيفو « ةيحتب الإ جرخي نأ هل يغبني
 ء« ف عض هيف ثيدحلا اذهو "تيبلاب هدهع رخآ نوكي ح جرخي الف رمتعا وأ .

 يف ًاصن ناكل ثيدحلا اذه فعض الولو « هاطرأ نبا جاجحلا ةياور نم هنأل
 نأ الإ هب جاحتحإلا ىلع وقي مل هفعضل نكل . عازسنلل ًاعطاقو ةلأسملا

 فاط اذإ هنألو «ةرمعلل عادولا فاوط بوجو ىلع لدت اهانركذ يلا لوصألا
 دنحأ لبقي مل ةرمعلا يف عادولل تفط اذإ كنأل (ةمذلل أربأو طوحأ هنإف ةرمعلل
 ذفيحو ؛ تأطحخأ كلذ بجوي نم كل لاق فطت مل اذإ نكل تأطحأ كنأ
 ىلع ئطخمو رطخ ىلع وهف فطي مل نمو ؛ لاح لكب ًابيصم فئاطلا نوكي

 ١ - ها 408 مزحلا ىواتف .
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 . ملعلا لهأ ضعب لوق

 ؟ هيلع اذامف ماحزلل جحلا يف ةضافإلا فاوط كرت

 : لاؤس و

 ؟ ماحزلل ًارظن يلع اذامف ةضافإلا فاوط فطأ ملو تججح

 ٠ ىوتفلا :

 اهنع لاؤسلا ريخأت زوجيال يلا ةماهلا لئاسملا نم ةلأسملا هذه نأ ةقيقحلا

 وأ يضاملا ماعلا يف هتيدأ تنك نإ ًارهش رشع دحأ يضم دعب تقولا اذه ىلإ

 . كلذ لبق هتيدأ تنك نإ رثكأ

 هنودب لماكلا للحتلا نكميالو ريخأتلاب طقسيال نكر ةضافإلا فاوطو

 ضئاسح اهنع هللا يضر ةيفص نإ 8 لوسرلل ليق امل اذهو « رصحلا لاح يف الإ

 ةضافإلا فاولط يف دحأ نع بوني دحأ ناك ولو . " يه انتسباحأ " :لاق

ينلا لوقي الو ةيفص نع فاطي نأ نكمأل
 اذه ىلعو " يه انتسباحأ " : ه6 

 نكرلا يدؤت نأو ةكم ىلإ هذت نأ كيلع بحاولاو جحا يف لازنال تنأف

 تيبلاب اوفوطيلو مهروذن اوفويلو مهئفت اوضقيل ) هلوق يف ىلاعت هللا هضرف يذلا

 . [ 59 : جحلا ] ) قيتعلا

 ةكم رداغم ناسنإ لك ىلع بجاو عادولا فاوط

 رمتعم وأ جاح وهو

 : لاؤس ٠

تزاجإ ةرتف رفاسأ دنع لهف نياع نم ةمركل ةكم ين ذآ لمعأ انأ
 ي

 وأ ىلءاوس جحلاب موقأ ين أ ملعلا عم عادو فاوط فوطأ نأ بجي ةيونسلا



 شن ةرمعلاو جحا لئاضل

 نكمي لهو ءًاحابص رفسلا مث اليل عادولا فاوط لمع نكمي لهو نيفوتملا يلهأل
 ؟ ال مأ رفسلا مث هؤارش وأ ماعطلا لوانتو فاوطلا دعب مونلا

 ٠ ىوتفلا :

 رمتعم وأ جاح وهو ةكم رداغم ناسنإ لك ىلع بحاو عادولا فاوط
 امأ عادولل فوطت يح جرختال كنإف كلذب تيتأو ةرمعلا وأ جحلل تمدق اذإف
 نإف كلذ هبشأ ام وأ ةرايزل وأ لمعل ًالثم ةرمع الو جح ريغل ةكم ىلإ تمدق اذإ

 عادولا فاوط كمزلي نح كسنب تأت م كنأل ذئئيح كمزليال عادولا فاوط
 ّح دحأ رفني ال " ه6 ينلا لوقل ,ءيش رخآ عادولا فاوط نوكي نأ بحيو

 وهو اهلعفي يلا ءايشألا يف هل اوصخر ءاملعلا نكلو "تيبلاب هدهع رخآ نوكي
 بكر اوؤاج نيم هتقفر رظنني نأ وأ هقيرط يف ةجاح يرتشي ًالثم شامو رباع

 هذه ريغل ةماقإ ماقأ مث عادولل فاط نم امأو « ىشعت وأ ىدغت ول هلثمو ىشمو
 : عادولا فاوط ديعي نأ هيلع بحي هنإف اههائمأو ءايشألا

 ةرتفلا كلت يف هلهأ ىتأو ةضافإلا فاوط كرتو رفاس

 : لاوس و

 ملعلا عم اذه مكح امف ةضافإلا فاوط فطي ملو هضرأ ىلإ رفاس لحر
 ؟ ةرتفلا كلت يف هلهأ ىتأ دق هنأ

 ٠ ىوتفلا :

 نود لوألا للحتلا لح دق هنأل هلهأ نع عنتمي نأ لجرلا اذه ىلع بجي
 نأ همزليو ءاسنلا الإ ءيش لك هل حيبأ يناثلا نود لوألا للحتلا للحت نمو يناثلا
 ةدملا هذه ف هلهأ هنايتإ امأ هكسن ءاهفإل ةضافإلا فاوط فوطيو ةكم ىلإ بهذي

 نإو لهجلا عم اهيف ءيشال تاروظحملا عيمج نأل هيلع ءيش الف ًالهاج ناك نإف
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 ىلع اهعزويو اهحبذي مد هيلع ملعلا لهأ لاق امك ةاش هيلع نإف ًاملاع ناك

 همارحإ دسف هنأل ًامرحم ةضافإلا فاوط فوطيل مرحي نأ ًاضيأ هيلعو ءارقفلا

 . لوألا للحتلا دعب هعامجي

 مرمز ءارو وأ ماقملا ءارو فاوطلا

 : لاؤس ٠

 ؟ مزمز ءارو وأ ماقملا ءارو فاوطلا مكحام

 ٠ ىوتفلا :

 ةيسابعكلا نم برق املك هنكلو زئاج مزمز ءارو وأ ماقملا ءارو فاوطلا

 مهأ وه امع هلغشي ةبعكلا نم هوند نوكي سانلا ةرثكل ًانايحأ هنأ الإ لضفأ وهف

 دقف لاح لك ىلعو دعتبي نأ هيلع جرحال ذئيحف ءاعدلاو بلقلا روضح نم

 ٠ فاوطلل لحم هلك هلفسأو هالعأ دجسملا عيمج نأ هللا مهمحر ملعلا لهأ ركذ

 عادو فاوط مُهَمْرْلَي مفود نمو ةدج لهأ

 : لاؤس و

 فاوط فطأ م ينأ الإ تارم عبس تججح دقو ةدج ناكس نم انأ

 ؟ عادو فاوط مهيلع سيل ةدج ناكس نإ :لاق سانلا ضعب نأل عادولا

 : ىوتفلا ٠

و ءيش كيلع سيلف ملاع ىوتف ىلإ ًادنتسم فاوطلل ككرت ناك اذإ
 امأ

ا اذه نع لاؤسلا كرت يف طرفم تنأف ةماعلا مالك ىلإ ًادنتسم ناك اذإ
 مكحل

اهعزوتو ةكم يف اهحبذت ةيدف بجاولا اذه كرتل يدفت نأ كيلعف
 ءارقفلا ىلع 
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يأ ناك نم مزلي امك عادولا فاوط مهمزاي اضيأ مهنود نمو ةدحب لهأ نأل
 دع

 . ” تيبلاب هدهع رخآ نوكي يح دحأ رفنيال " 8 يبا لوق مومعل مهنم

 فاوطلا طاوشأأ نيب ءاملا برش

 : لاؤس «

 نأ جاحلل لهو عادولا فاوط عم هريخأت زوجي له ةضافإلا فاوط

 ؟ هريغو ءام برشب ةعبسلا طاوشألا نيب لصفي
 د

 : ىوتفلا .

 هرفس دنع فاط اذإف هرفس دنع ةضافإلا فاوط رخؤي نأ زوجي معن

 وأ فوطي وهو ناسنإلا برشي نأ كلذك زوجيو عادولا فاوط نع هأزجأ

 .ةليوط ةدم يعسلا ناكمو فاوطلا ناكم نع جرخي الأ طرشب نكل ىعسي

 رجحلا لخخاد نم فاّط

 .: لاوس و

 .؟ ىعسو ليعامسإ رجح لخاد نم فاط لحجر

 : ىوتفلا ٠

 هتجوز عماج هنأ ةدايز هيف نأ الإ هريظن نع باوجلا مدقت لاؤسلا اذه

 انرشأو عامجلا اذه يف هيلع ءيش الو ًالهاج نوكيف هكسن مت دق هنأ ىلع ءانب

 . ليعامسإل ًارجح سيل رجحلا اذه نأ ىلإ

 ؟ لاجرلا ةمحازم نع دعُبْلا وأ رجحلا ليبقت لضفأ امهُيأ
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 امال يااا

 ٠ لاؤس :

 ليبقت لضفأ امهيأف رجحلا ليبقتل هءاسن عفدي نيفئاطلا ضعب تيأر

 ؟ ©) لاجرلا ةمحازم نع دعبلا وأ رجحلا

 ٠ ىوتفلا :

 هنم بجعأ ًارمأ تيأر انأف بيجعلا رمألا اذه ىأر لئاسلا اذه ناك اذإ

 رجحلا ليبقت ىلإ ةدشب ىعسيل ةضورفملا ةالصلا نم ملسي نأ لبق موقي نم تيأر

 رسمألا اذه لعفي نأ لجأل مالسإلا ناكرأ دحأ يه يلا ةضورفملا هتالص لطييف

 لهجح نم اذهو فاوطلاب نرق اذإ الإ اضيا عورشمب سيلو بحجاوب سيل يذلا

 سيل رجحلا مالتساو رجحلا ليبقتف « هل ناسنإلا فسأي يذلا قبطملا لهجلا سانلا

 «ةنسسلا نم فاوطلا نع القتسم همالتسا نأ ملعأ ال ىأل فاوطلا يف الإ ةنسب

 انغلبي نأ ملعأ ام فالخ ملع هدنع نمم وجرأو ملعأ ال ناكملا اذه ىف لوقأ انأو

 ال ثيح الإ نونسمبي سيل هنإ مث فاوطلا تانونسم نم وهف اذإ .اريح هللا هازج هب

 ىلع ةيذأ كلذ يف ناك نإف هريغ ىلع الو فئاطلا ىلع ال ةيذأ كلذ يف نوكي

 هللا لوسر انل اهعرش لا ةيناثلا ةبترملا ىلإ لقتتن اننإف هريغ ىلع وأ فئاطلا 6

 نكمل ةبترملا هذه تناك نإف هدي لبقيو هديب رجحلا ملتسي ناسنإلا نإ ثيحب
 هللا لوسر انل اهعرش يلا ةثلاثلا ةبترملا ىلإ لقتتن اننإف ةقشم وأ ىذأب الإ ًاضيأ #*

 ىئميلا ةدحاولا انديب نكلو نيتنثلا انيديب ال انديب هيلا ريشنف هيلإ ةراشإلا يهو

 دضشأو عظفأ رمألا ناك اذإو # لوسرلا ةنس تناك اذكه اهلبقن الو هيلا ريشن

 ةاتف وأ ازوجع وأ ًالماح ةأرما نوكت امبر هءاسن عفدي ناك هنأ لئاسلا ركذي امك

 لصحمي هنأل ةركنملا رومألا نم اذه لك رجحلا لبقيل هديب هعفري ًايبص وأ قيطت ال

 ًارئاد نوكي امم اذه لكو لاجرلل ةمحازمو ةقياضمو لهألا ىلع ررض كلذب
 نيب
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 ًاعسساو دمملا هللو رمألا ماذام كلذ لعفي نأ ءرملا ىلعف ةيهاركلا وأ ميرحتلا

 . كيلع هللا ددشيف ددشت الو كسفن ىلع عسوأف

 يعرش رذعل فاوطلا ىلع يعسلا ميدقت

 ٠ لاؤس :

 1 "© يعرش رذعل فاوطلا ىلع يعسلا مدقت زومي له

 : ىوتفلا ٠

 5-5 نئاج اذهف ةضافإلا فاوط ىلع جيلا يعسل ةبسنلب امأ

 لبق تيعس : هل ليق ح جمالا :لوقيف , كلذ هبشأ ام وأ قلحأ نأ لبق وأ

 "جرحال " :لاقف « فوطأ نأ

 اذه يف دري ملف « اهفاوط ىلع اهيعس ناسنإلا مدق اذإ ةرمعلا امأ

 :ةياور دمحأ نعو ؛فاوطلا لبق ةرمعلا يعس مدقي نأ زوجي هنإ : لاق - نيعباتلا

 . رذعل ناك اذإ يأ « ًالهاج ناك اذإ همدقي نأ روحي هنأ

 فاوطلا لبق ىعس هنأ ضرف ول هنأو « ًاقلطم همدقي الأ طايتحإلاو

 اوذخأتل": 8م يتلا لوقل يعسلا ديعي نأ هل يخبني فاط اذإ نإ الهح وأ انايسن

 . " مككسانم نع

 مها 1. مرحلا ىواتف - ١



 نإ

 يعسسلا

 ٠ ,طاوطأ ةسْئخ ةورملاو افّصلا نيب اوعس

 ٠ لاؤس :

 نم اوحرخ مث طاوشأ ةسمخب اوتأف ةورملاو افصلا نيب اوعس ةعامج

 ؟مكحلا امف مهلاحر ىلإ اولوحت نأ دعب الإ نييقابلا نيطوشلا اوركذي مل و يعسلا

 ش : ىوتفلا ٠

 دبال مأ نيريخألا نيطوشلل يعسلا اولمكي نأ مهيفكي له مث ىعسملا ىلإ اوعجري

 ةالاوملا نإ لاق نمف ملعلا لهأ نيب فالح اذه يف ديدج نم يعسلا فانئتسا نم

 , اوديعي نأ مهقح يف طوحألا نأ ىرأ يذلاو يعسلا نم ىقب ام اوتأي نأ مهيفكي
 . اهؤازجأ قرفتت نأ يغبني ال ةدحاو ةدابع يعسلا نأل هلوأ نم يعسلا

 ةرمعلا يف فوطن نأ لبق ىعس

 1 : لاؤس «

 نأ فاوضلا ةداعإ دعب هيلع له فوطي نأ لبق ىعسف ردي مل رمتعم

 ؟ ةيناث ىعسي

 : ىوتفلا ٠

 اهفاوط دعب الإ ةرمعلا يعس ّمصي ال هنأ ملعلا لهأ روهمج هيلع يذلا
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 اهفاوط ىلع ةرمعلا يعس اومدقي نأ زوحي هنأ حابر يبأ نب ءاطع نع ركذو

 يعسملا ديعي نأ هيلع بجو فاوطلا لبق ىعس اذإف ءزوحيال هنأ ححارلا نكلو

 . فاوطلا دعب

 ةجحلا يذ رهش رخآ ىلإ يعسلاو ةضافإلا فاوط ريخأت زاوج

 ٠ لاؤس :

 دعب سمشلا تبرغ ىح عسي ملو ةضافإلا فاوط فاط نم مكح ام

 كلذ نم سمشلا بورغ دعب ىعس اذإ يعسلا مكح امو « قيرشتلا مايأ رخخآ

 ٠ ىوتفلا :

 رهش رخآ ىلإ يعسلاو فاوطلا رخؤي نأ هل لب ءيش كلذ يف هيلع سيل

 ءاشام رحؤي نأ هل نأ هللا مهمحر ةلبانحلا بهذم نم روهشملا نأ لب ةجحلا يذ

 فوطي ّىح لوألا للحتلا ىلع ىقبي هنكل يعسلاو فاوطلا تقول رخآ ال هنإو

 نأل ةجحلا يذ رهش رخخآ نع رؤي نأ زوجيال هنأ حجارلا لوقلا نكل «ىعسيو

 لاوسش يهو [1517: ةرقبلا ] [ تامولعم رهشأ جحلا ) : لوقي ىلاعت هللا

 . ةجحلا يذو ةدعقلاوذو

 ًالهاج عادولا فاوط دعب جحلل ىعس

 ٠ لاؤس :

 ٠ ىوتفلا :
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 هب قثي نم اهنع لأسي نأ ةدابع لعفي نأ دارأ اذإ ملسملا ىلع بحاولا

 دلب ىلإ رفاسي نأ دارأ اذإ ناسنإلاو ةريصب ىلع هللا دبعي نأ لحأل ملعلا لهأ نم

 برقأ قيرط يأو لصي فيكو قيرطلا اذه نع لأسي هدحت هقيرط فرعيال وهو
 اذإ ءرملا ىلع بحاولا :اولاق ةحلاصلا لامعألا وهو ةنحلا قيرطب فيكف ءرسيأو

 اهلعف هنأ ردق اذإو .ًالوأ اذه اهلعف لبق اهماكحأ ملعتي نأ ةدابع لعفي نأ دارأ ش

 رداب اذإ هنأل لأسي رهشأ ةعبرأ دعب أي ال هب ردابيلف اهيف لاكشإ هل لصحو

 اذإ حالصإلاب ةردابملا يهو ىرخأ ةلحصمو ملعلا وهو ةحلصم كلذب لصح

 دعب ىعس نم :لوقنف لاؤسلا اذه ىلع باوجلل ةبسنلاب امأ ءيش يف أطعخأ ناك

 فاوط ىلع الو ائيش هجح ىلع رثؤيال هنإف ايعس هيلع نأ هنم ًانظ عادولا فاوط

 . ءيش هيلع بجي الف لهاج هنكل هل عورشم ريغ لعفب ىتأ وهف ًائيش عادولا

 دحاو طوش هنأ ىلع ًابايإو ًاباهذ ةورملاو افصلا نيب ىعس نم مكح

 ٠ لاؤس :

 كلذب نيناظ ًابايإو ًاباهذ ةورملاو افصلا نيب ىعسن انك : لوقت ةلئاسلا
 دحاو طوش هنأ 8

 ٠ ىوتفلا :

 يعسلا نوكيو مككئرجي مكلهلا ًارظن نكل عورشملا فالح اذه
 مكباسح يف يه يلا طقف ىلوألا طاوشألا ةعبسلا وه هيلع نوباثت يذلا عورشملا

 ةورملا نم عوجرلاو طوش ةورملا ىلإ افصلا نم يعسلا نإف ءفصنو طاوشا ةثالث

 ءاهتقإلا نوكيو ةعبسلا طاوشألا متت ىح اذكهو ىناثلا طوشلا وه افصلا ىلإ

 . هيلع نوملسملا عمجأو # يلا نع تبثام اذهو افصلاب ال ةورملاب
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  ًاعيمج ةرمعلاو جحلا نع جحلا يعسو جحلا فاوط ءزجي نارقلا جح يف

 : لاؤس ٠

 فاوط ئزحجي له ًانراق ةرمعلاو جحلا ةضيرف ءادأل بهذ نمل مكحلا ام ٠

 مأ ةرمعلل يعسلل جحلل يعسلا ّىزحي لهو « ةرمعلا فاوط نع جحلل مودقلا

 مث جحلل يعس مث ةرمعلا ةينب فاوط مث جحلل مودقلا فاوط فوطي نأ هيلع

 : ىوتفلا و

 جملا نع جحلا يعسو جحلا فاوط هئزحي هنإف ًانراق ناسنإلا جح اذإ
 دعب يعسلا مدق ءاش نإو ةنس فاوط مودقلا فاوط نوكيو ًاعيمج ةرمعلاو
 فاوط دعب ديعلا موي ىلإ هرخخأ ءاش نإو 8 لوسرلا لعف امك مودقلا فاوط

 فولطي هنإف ديعلا موي ناك اذإف . و ينلا لعفل لضفأ هميدقت نكلو ةضافإلا

 فاوطلا نأ ىلع ليلدلاو لبق نم ىعس هنأل ىعسي الو طقف ةضافإلا فاوط
 اهنع هللا يضر ةشئاعل 84 لوسرلا لوق اعيمج ةرمعلاو جحلل نايفكي يعسلاو

 نأ ه# يبنلا نيبف "كترمعو كجحلا كعسي ةورملاو افصلابو تيبلاب كفاوط"
 . ًاعيمج ةرمعلاو جحلل يفكي نراقلا يعسو نراقلا فاوط

 جحلا يعس وه مودقلا فاوط دعب يعسلا : دارفإلا يف

 : لاؤس و

 دعب يعس يلع لهف تيعسو مودقلا فاوط تفطو ًادرفم تججح

 ؟ ةضافإلا فاوط

 : ىوتفلا و
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 دعب ىرصخأ ةرم هديعي الف جحلا يعس وه يعسلا اذه نإف مودقلا فاوط دعب

 ْ . ةضافإلا فاوط

 ؟ مرحلا نم ىعسملا له

 : لاؤس +

 لحد نم ىلع بجي لهو ضئاحلا هبرقت لهو ؟ مرحلا نم ىعسملا له
 .؟ دجسملا ةيحت يلصي نأ ىعسملا نم مرحلا

 : ىوتفلا ٠

 ًالصاف ًارادح اولعج كلذلو دجسملا نم سيل ىعسملا نأ رهظي يذلا

 دجسمملا يف لخدأ ول هنأل نمانلل ريخ اذه نأ كشالو ريصق رادج هنكل امهنيب

 ىعست نأ اهيلع عنتما يعسلاو فاوطلا نيب تضاح اذإ ةأرملا تناكل هنم لعجو

 ىعسملا نأل ىعست اُهإف يعسلا لبقو فاوطلا دعب تضاح اذإ اهنأ هب”فأ يذلاو

 فاوطلا دعب ىعس اذإ ناسنإلا نإ لاقي دقف دجسملا ةيحت امأو دجسملا نم ربتغيال

 نأ لضفألاو هيلع ءيش الف دجسملا ةيحت كرت ولو اهيلصي هنإف دجسملا ىلإ داع مث

 .لضفلا نم ناكملا اذه يف ةالصلا يف امل نيتعكر يلصيو ةصرفلا زهتني

 ٠ لاوس :

 اذامف ًالهج وأ ًانايسن يعسلا نم طاوشأ ةعبرأ كرتو ةرمعب ىتأ لحجر

 ؟هيلع

 ٠ ىوتفلا :



 ضف ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ةسكم ىلإ ب هذيف ردابي نأو روف مارحإلا تاروظحم بنجتي نأ هيلع

 . يعسلا نم طاوشأ ةعبرأ اهنم كرت لا هترمع ليمكتل رصقيو ىعسيو

 يعسلا يفافصلاب ىهتناو ةورملاب أدب نم مكح

 ٠ لاؤس :

تأدب ينيكلو طاوشا ةعبس تيعس مث ةرمعلل تفطو ريبك خيش انأ
 

 ؟ طيخملا تسبلو افصلاب تيهتناو ةورملاب

 ٠ ىوتفلا :

 تأت نأو تاروضفظحما عيمج بنجتت نأو طيخملا علخت نأ نآلا كيلع

 كنإف لصفلا لاط نإو برق نع تركذ تنك نإ ةورملا ىلإ افصلا نم طوشلاب

 ش . ةورملاب متتختو افصلاب أدبت هلوأ نم يعسلا ديعت
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 ريصقتل - او قلحلا

 ياغلا للحتلا يف ريصقتلا وأ قلحلا

 : لاوس و

 هرعش رصق وأ قلح نأ دعب ربكألا للحتلا يف ريصقتلا وأ قلحلا بحي له
 ؟ تارمجلا يمر ءاهتنإ دعب يأ رغصألا للحتلا يف

 : ىوتفلا ٠

 هبحصو هلآ ىلعو انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 هب ربع امب ربعي نأ لئاسلل يغبني يذلاو يناثلا للحتلا وه ربكألا للحتلا : نيعمجأ
 لحي يذلا يناثلا للحتلا وه ربكألا للحتلاف عمس نم ىلع شوشي ال ىح ءاهقفلا
 لوألا للحتلا ف نوكي ريصقتلا نإ ريصقت يناثلا للحتلا يف سيلو ءيش لك هب

 عم فاوطلاب يناثلا للحتلاو ريصقتلا وأ قلحلاو يمرلاب نوكي لوألا للحتلا نأل
 . ريصقتلا وأ قلحلا وأ يمرلا ىلإ ةفاضإلاب يعسلا

 طيخملا سبل دعب ركذت مث ريصقتلا وأ قلحلا يسن

 : لاؤس ٠

 هنأ ركذ مث طيخملا سبلف ةرمعلا يف ريصقتلا وأ قلحلا يسن نم مكحام

 ؟ قلحي وأ رصقي م

 : ىوتفلا ٠

 وأ قلحي مث هبوُث علخيف طيخملا سبل اهنمو تاروظحملا بنجتي نأ همكح
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 :: لاؤس و

 قياحتلل هرعش نم ائيش ذخأو ريصقتلا يسن مث ةرمعب ىتأ نم مكحام

 ؟رصقف ريصقتلا ركذ هنايسن ةرتف لالخ يفو هترمع ىهنأ دق هنأ نظو

 ٠ ىوتفلا :

 نم ائيش لعفو همارحإ نم للحت ىح ةرمعلا يف ريصقتلا يسن نم مكح

 نم هلعفامو ءيش هيف هيلع سيل همارحإ نم هللحت نأ مارحإلا تاروظحم

 ءروظحملا يف لهاجو قلحلل سان هنأل ءيش هيف سبل ًاعامج ناك ولو تاروظحم

 باسيث سبليو هبايث علخي نأ هيلع بجو ركذ اذإ نكلو ءيش هيلع سيلف هيلعو
 هنإف ةأرما تناك اذإ امأ .الجر ناك اذإ اذهو مرحم وهو رصقي نأ لجأل مارحإلا

 يف سبلت ةأرملاف مارحإلل ةصاخ بايث امل سيل ةأرملا نأل امبايث علخت نأ اهمزليال

 لجرلا كلذكو ةنيزلاب جربتت ال امنأ الإ ريغتو لدبتو بايثلا نم تءاشام مارحإلا

 هرازأو رخخآ ءادر ىلإ هءادر ريغي نأ مارحإلا يف هسبل زوحي امم ريغيو لدبي نأ زوحي

 . رخآ رازإ ىلإ

 ؟ ريصقتلا مأ قلحلا لضفأ امهبأ

 : لاؤس ٠

 ؟ للحتلل ريصقتلا مأ ةقالحلا لضفأ امهيأ

 : ىوتفلا ٠
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 ثالث نيقلحملل و يبلا ءاعد.مومعل ةرمعلا يف ريصقتلا نم لضفأ قلحلا

 ناك اذإ عتمتلل, كلذو لضفا ريصقتلا نإف ةدحاو لاح يف الإ ةرم نيرصقملاو

 قلحلل رعشلا رفوتي نأ لحأل لضفأ ريصقتلا نإف جحلا ىلإ ةرمعلاب اعتمتم ناسنإلا

 هباحصأ رمأو ةجحلا يذ نم عبارلا مويلا يف  يبلا مدق امل اذهلو جحلا يف

 . لحيل مث رصقيلف :لاقف ريصقتلاب مهرمأو للحتلاب

 رصقي وأ قلحي ل نإو ةحيحص ةرمعلا

 : لاؤس ٠

 ؟ ةحيحص هترمع لهف ًالهاج وأ ًايسان رصقي ملو قلحي لو رمتعا نم

 ٠ ىوتفلا :

 سيل ريصقتلا وأ قلحلا نأ كلذو رصقي لو قلحي ل نإو ةحيحص ةرمعلا

 يسم قلحي هنإف ايسان ناسنإلا هكرت اذإو تابجاولا نم وه امنإ ةرمعلا ناكرأ نم

 هكرت اذإو ءارقفلا ىلع امب قدصتي ةيدف حبذي هنإف ناوألا تاف اذإ الإ ركذ

 ىلع امي قدصتي ةيدف حبذي هنإف ناوألا تاف اذإ الإ قلحي هنإف ملعو ًالهاج
 . الهاج وأ ًايسان مادام ةلاحلا هذه يف هيلع مثإ الو ءارقفلا

 ةكم ءارقف ىلع هعزويو جاحلا هحبذي مد هيف ريصقتلا كرت

 : لاؤس ٠

 وأ قلحي مل هنكلو ىعسو فاطؤ اعتمتم جحلاب مرحأ نم جح مكحام
 نم جحلاب مرحأو ةجحلا يذ نم نماثلا موي ىلإ يقبو همارحإ نم لح لب رصقي

 ؟ عادولا فاوط ىح كسانملا ىدأو ىم ىلإ ةدح

 ٠ ىوتفلا :
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 يفو ةرمعلا تابحاو نم ريصقتلاو هترمع يف ريصقتلا كرت جاحلا اذه

 ءارقفلا ىلع هعزويو ةكم يف ناسنإلا هحبذي مد ملعلا لهأ دنع بجاولا كرت

 ىلع اه عزوتو ةكمي ةيدف حبذت نأ كيلع بحي لحرلا اذهل لوقنف اذه ىلعو
 يف هل حبذي نأ لكوف ةكم جراخخ ناك نإو ءكجحو كترمع منت اذهو ءارقفلا

 ش . راج ةكم

 ريصقتلا الإ كيلع سيل

 ٠ لاؤس :

 اموي ةكم يف يئاقب دعب نكلو ةرمعلا ةينب ةكم ترز ةلئاسلا لوقت
 عبس ةبعكلا لوح فاوطب انمق دقف ةرمعلا رئاعش لمكأ نأ عطتسأ ملو تضرم

 لوسر دقرم ةرايزل ةنيدملا ىلإ بهذن نأ عطتسن ملو ةورملاو افصلا ىلعو تارم
 يعوجر ببسل ةملأتمو ةنيزح انأو دلبلا ىلإ تعحرو ضرملا اذه بسب ب هلل
 ؟ ةرمع انل ربتعي لهو

 ٠ ىوتفلا :

 اهيلع يقب يعسو فاوط ةرمتعملا ةأرملا هذه هب تماق يذلا لمعلا اذه
 -تستأدقف ريصقتلاو يعسلاو فاوطلا ةئالثلا تلعف اذإو اهرعش نم رصقت نأ
 ةقالع الو ةرمعلا تالمكم نم تسيل اهإف ةنيدملا ةرايز امأو . ةلماك ةرمعلاب
 هل رسيت م ناسنإلا اهلعفي ةلقتسم ةنس يوبنلا دجسملا ةرايز امنإو ةرمعلاب امل
 ريصضقتلاو ءرصقت مل اهأل ريصقتلا اهاوس بسح اهيلع قاب نآلا اًمرمعف كلذ
 فاوط ًاضيإا اهيلع يقب دقو اهترمع تم دقف نآلا ترصق ولف تقو هل سي

 هنإف ريصقتلاو يعسلا ءاهتنا روف ترفاس اذإ امأ اروف رفاست مل تناك نإ عادولا
 "6 هلوق مومعل عادولا فاوط اهيف بجي ةرمعلا نأ حيححصلا نأل اهيلع عادو ال

 ."تيبلاب هدهع رخآ نوكي يح دحأ رفنيال



 .ةرمعلاو جحلا لئاضف ا

 6 يبنلا لوقل هيف امهنيب فالخلا تبث اميف الإ جحلاك ةرمعلا نألو
 . " كجح يف عنصت امك وأ كجح يف عناص تنأ ام كترمغ يف عنضإ"

 ىلع ليلدلا ماقام الإ اهيف بجي جحلا يف بجيام لك رغصأ جح ةرمعلاف

 . تيبملاو يمرلاو فوقولاك هئانئتسا

 يف كنأل فاوط كيلع سيلف يعسلا دعب نم تعجر تنك نإ لوقنف
 كنإف ةكمب ةيقب نإو تيبلاب كدهع رخآ هدعب تيعس يذلا كفاوط راص ةقيقحلا
 ٠ ش . عادولا فاوطب تللخأ

 يبلا ربق ةرايز تدارأ اهرفَس يف اهنأ ديرت هي ينلا ربق رزأ ملو اهلوق امأ

 :لوسنقي # يبلا نأل زوجيال روبقلا هذه تناك ًايأ روبقلا ةرايزل لحرلا دشو

 دج سلملاو. اذه يدجسمو مارحلا دجسملا دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشّنأل"

 دصقب ضرألا يف ناكم يأ ىلإ لاحرلا دشت ال : هنأ اذه دوصقملاو "ىصقألا

 دجاسملا ةئالثلا يه لاحرلا دشب صتخت يلا ةنكمألا نأل دشلا اذهي ةدابعلا

 . لاحرلا اهيلا دْشُنال ةنكمألا نم اهادعامو

 سأرلا عيمج معي نأ ديال ريصقتلا

 : لاؤس ٠

 كلذ نأ عمسو طقف هسأر هج نم رصقو ىعسو فاطف رمتعا لحجر

 ؟ © احيحص ناك نإ همزلي يذلا امو ؟حيحص كلذ لهف حصيال

 : ىوتفلا +

 انبر] :ىلاعت هلوقل هيلع ءيش الف ًالهاج هسأر ضعب ناسنإلا رصق اذإ

 ١ - ها 504 مرخلا ىواتف .



 اذهل ةرمعلاو جحل ١ لئاضف

 « بحاولاب ينأي نأ هيلع نكل [187:ةرقبلا ] [انأطحأ وأ انيسن نأ انذحاؤتال

 . قلحلا وأ سأرلا تاهج عيمج نم ريصقتلا وهو

 امأو « هلك سأرلا معي نأ دبال ريصقتلا نأ ححارلا لوقلا نأل كلذو ا

 ىلاعت هللا نأل .حو حرم لوق وهف تارعش ثالث صقي نأ يفكي هنأب لوقلا

 ناسنإلا نأ مولعملا نمو [؟17:حتفلا ] (نيرصقمو مكسوؤر نيقلحم ) :لوقي
 نم دبالف ءرصقُم هنأ سانلا سحأ ام «سأرلا بناج نم تارعش ثالث رصق اذإ

 . سأرلا عيمج لمث اذإ الإ نوكيال اذهو « سأرلا ىلع هرثأ رهظي ريصقت

 سبلت نأو ؛كسبالم علخت نأ نآلا كيلع بجي لئاسلا خألل لوقنف

 كيلع ولو رصقت كنإف نكمي مل نإف ءرصقت مث دعب لحت مل كنأل ؛ مارحإلا بايث

 . ةيداعلا كبايث

 تاَرْمَجلا يمر

 تارمجلاب دومعلا برضت نأ بجيال

 : لاوس ٠

 ناك تارمجلا يمر ءانثأ هلل دمحلاو جحلا ةضيرف تيدأ : لئاسلا لوقي

 تايصحلا ضعب تناكو تايصحلا بيصت نأ يدهج تلواح دقو ًاديدش ماحزلا

 يف مكحلا امف شيطي ناك هديعأ يذلاف اهضعب ٍقداعإ مغرو يلواحم مغر شيطت

 ؟ كلذ

 : ىوتفلا ٠

 ةدمعألا هذه نأل دو معلا برضت نأ بحجيال هنأ كلذ يف مكحلا

 عقي نأ بسحاولاو يمرلا ناكم ىلع ملع درحب رامجلا ضاوحأ يف ةدوجوملا

 رقتسا ءاوس بحاولا وه اذهف ضوحلا سفن يف عقو اذإف ضوحلا سفن يف ىصحلا



 ةرمعلاو جحلا لئاضف نايك

 نوكي ىح ضوحلا نم اوندت نأ صرحا تنأف « هنم جرحدت وأ ضوحلا يف

 ىلع بلغ وأ تنقيت اذإف ضوحلا يف عقو ىصحلا نأ نَظ ةبلغ وأ نيقي كدنع

 عقت ملو تايصحلا ضعب تشاط ولو «فاك اذه نإف ضوحلا يف عقو هنأ كنظ

 ةيقب يمرتو اراجحأ كمدق تحت نم ذخأت نأ مكيلع جرح الف ضوحلا يف

 ١ . تايصحلا

 ئرجت الف ضوحلا جراخ تارمجلا تراط اذإ

 : لاؤس و

 طسو يف صخاشلا دومعلا سفن ناسنإلا ىمر اذإ يمرلل ةبسنلاب

 ضوحلا بصت ملو ضوحلا يف رقتست مل ةاصحلا سفن ن و هباصأو ضوحلا

 . ضرألا يف تطقسف دومعلا تباصأ

 : ىوتفلا و

 ئرحت ال افإف ضوحلا جراح تراط مث دومعلا تبرض اذإ ئزجتال هذه

 . بحجاو ضوحلا يف اهعوقو نأل الدب يمري نأ هيلع بجي

 تايصح ذخأو داع هنكلو همدق تحت نم تايصحلا ذخأ عطتسي م ّْ

 يمرلا فناتساو ٠

 ٠ لاؤس :

 ذحأو داع هنكلو همدق تحت نم تايصحلا ذحأ عطتسي مل هنأ ول

 ؟ مكحلا امف ةيقبلا فنأتساو تايصح

 ٠ ىوتفلا :



 ملم ةرمعلاو جحلا لئاضف

 جرح الف هب ىمرو ىصح ذخأو جرخف هيلع رذعت ول هيلع جرح ال
 تارمدلا يمر نأ نودقتعي ةماعلا نم اريثك نإ مث « هنم شاط يذلا يقابلا لمكي

 ديدش فسنعب نأي ناسنإلا دجتف ناطيشلا يمرن امنإ نولوقيو نيطايشلل يمر

 بت نأ لبق تيأر ينإ ىح ةرمجلا هذهل بسو متشو حايصو ظيغو قمحو
 نابرضي ىصحلا ىلع ابكر دقو هتأرماو ًالجر تيأر تارمجلا ىلع روسجلا
 اذهب نايلابي الو امكرضي ىصحخلاو هنانعليو هنابسيو صخاشلا دومعلا اذه ءاذحلاب

 # هللا لوسر اهيف لاق ةميظع ةدابع تارمحلا يمر نإف ميظعلا لهجلا نم اذهو

 اذه "هللا ركذ ةماقإل تارمجلا يمرو ةورملاو افصلاو تيبلاب فاوطلا لعج امنإ "

 ذوعأ " لوقب سيل ةاصح لك دنع سانلا ربكي تارمدلا.يمر نم ةمكحلا وه

 يمر عرش يذلا هلل ادبعت "ربكأ هللا ":لوقب ربكي لب "ميجرلا ناطيشلا نم هللاب

 ةناحبس هلل للذتلاو دبعتلا ةياغ تارمجلا يمر نيعأ ةقيقحلا ف وهو ةاصحلا هذه

 هذه يف تارمملا هذه يمر نم ةيسح همكح فرعيال ناسنإلا نأل ىلاعتو

 اهنم تادابعلا نأل «هتعاطل دايقناو ىلاعتو هناحبس هلل دبعت درج اهأ الإ ةنكمألا

 ملعي امل ءاغتبا مث هل ةعاطو ًادبعت اهل داقني ناسنإلاف ةرهاظ ةمولعم هتمكح ام

 هدابع دبعتيو اهب رمأي هللا نوك نكلو هتمكح ملعي الام اهنمو حلاصملا نم اهيف

 نوكي نأ ًارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناكامو ) ةمكح يه

 ظ . [758 : بازحألا ] [ مهرمأ نم ةريخلا
 برلا لامكب فارتعألاو عوشخلاو هللا ىلإ ةبانإلا نم بلقلل لصحبامو

 حلاصملا ربكأ نم وهف ةدابعلا هذه هل لصحيام هبر ىلإ هتجاحو دبعلا صقنو
 يف درو دقف ةنكمألا هذه يف ليلخلا ميهاربإل فقي ناك ناطيشلا امأو اهمظعأو

 اهلعف امك اهلعفن اننأ نيعيال هنإف هتحص ضرف ىلعو هتحصب ملعأ هللاو ثيدح
 افااصا امهنيب ليعامسإ مأ يعس هلصأ ةورملاو افصلا نيب يعسلا تيأرأ ميهاربإ

 ىعسسن ضرغلا اذهل ىعسن ال نحنو اهنباو اهسفن ىلع تفاخف شطعلاو عوبلا
 يف وهو لمرلا اذه مث انمحر يو انل رفغي يك ًاراقتفاو هيلا ًاللذتو لحو زع هلل ًادبعت
 8 يبنلا نأ هلصأ اذه ةرمع فاوط وأ مودقلا فاوط يف ىلوألا ةثالثلا طاوشألا



 ةرمعلاو جحلا لئاضف 000
 كسلا ايا

 دسيخخ

 ءاضقلا ةرمع يف هه يننلا مدق امنيح هب نيكرشملا ظيغيل هلعف
 هتيعورشم لصأف .

 نأل نيكرشملا ةظاغإل ال ضرغلا اذهل ال هلعفن نآلا نحن كلذ عمو ضرغلا اذه

 اذإ مزليال هنأ ىلع انلدي اذهو دبعتلا هيف يقب هنكل لاز دق اذه
 نيعما لمعلا ناك

وكي نأ اذك هلصأ كاسنألا هذه نم
 يذلا ءيشلا وه نآلا هل انلمع ن

 نم عرش

 . هلحأ ٍِ

 تارّمجْلا يمر ُتْفَو

 : لاؤس و

 ؟ اليل يمرلاو لاوزلا لبق ىمر نمو تارمدللا يمر تقو م

 : ىوتفلا ٠

قلا لهأل نوكي ديعلا موي يف ةبقعلا ةرمج يمرل ةبسنلاب يمرلا تقو
 ةرد

 عيطتسسي ال نمو راغصلا نم مهريغلو ديعلا موي سمشلا عولط نم طاشنلاو

آ نم مهقح يف يمرلا تقو نوكي ءاسنلاو راغصلا نم سانلا ةمحازم
 ليللا رخ

 ةليل رمقلا بورغ صيرتت تناك امهتع هلا يضر ركب يبأ تدب ءاممأ تناك"

مرو ىم ىلإ ةفلدزم نم تعفد باغ اذإف باغ اذإ ديعلا
 امأ . .ةبقعلا ةرمج ت

 اديعب ناك وأ ماحز كانه ناك اذإو ديعلا موي نم سمشلا بورغ ىلإ هنإف هرخآ

 رجفلا عولطل هرخؤيال هنكلو كلذ يف هيلع جرح الف ليللا ىلإ هرخؤي نأ بحأو

 يداحلا مويلا يهو قيرشتلا مايأ يف رامجلا يمرل ةبسنلاب امأو يلاتلا مويلا نم

 دنع سمشلا لاوز نم نوكي يمرلا ءادتبا نإف رشع ثلاثلاو رع ىناثلاو رشع

ريغ وأ ماحز نم ةقشم كانه ناك اذغو ليللا ىلإ رمتسيو رهظلا تقو لود
 ه

 الإ رشع يباثلاو رشع يداحلا مويلا يف يمرلا لحي الو ليللا يف يمري نأ سأب الف

ذح " ساسنلل لاقو لاوزلا دعب الإ مري مل و يبنلا نأل لاوزلا دعب
 ييعاو

 رانلا لوأ عديو رحلا ةدش يف يمريف يمرلا رخؤي ه# لوسرلا نوكو "مككسانم



 "مالا 1 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 اضيأ كلذل لديو تقولا اذه لبق يمرلا لحيال هنأ ىلع ليلد رسيأو دربأ هنأ عم

 اذهو رهظلا يلصي نأ لبق سمشلا لوزت نأ نيح نم يمري ناك و لوسرلا نأ

 لضفأ لاوزلا لبق يمرلا ناكل الإو لاوزلا لبق يمري نأ لحي إل هنأ ىلع ليلد
 اهتقتقو لوأ يف ةالصلا نأل اهتقو لوأ ف رهظلا ةالص ةالصلا يلصي نأ لحأل

 يناثلاو رشع يداحلا دبا ف يمرل نأ ىلع تلد دق ةلدألا نأ لصاحلاو لضفأ

 قفوملا هللاو لاوزلا لبق زوحيال رشع ثلاثلاو رشع

 رامجلا ىصح ةفص

 :لاّؤس ٠

 ؟هلسغ مكح امو هتفص امو رامحلا ىصح ذحؤي نيأ نم

 ٠ ىوتفلا :

 نم وأ امهنيب قيرطلا نم وأ ةفلدزم نم وأ نيم نم ناكم يأ نم ذخؤت
 صمحلا نيب نوكيو رجحب يمري نأ مهملا تارمجلا ىلإ هتميخن نم ناسنإلا قيرط

 نم هريغو ةيميت نبا مالسإلا خيش 5 لاق امك هلسغ نإف لسغيالو «قدنبلاو

 .عدبلا

 مري لو يهرلا تقو بهذ

 : لاؤس «

 مايأو يمرلا تقو جرخو ضرم مويلا كلذ تو ةفرع ف فقو لحجر
 فاوط تفقو ىدعتو يمرلا تقو بهذ دقو جاحلا اذه لعفي اذامف قيرشتلا

 ْ . ةضافإلا



 ةرمعلاو جحلا لئاضف 584

 ٠ ىوتفلا :

 له يردن الو ةفرع موي يف ضرم هنإ . هيف لصفي مل لاؤسلا نأ ةقيقحلا

 اذهف نيمي تاب لهو ةفلدزمي تاب لهو سمشلا بورغ ح ةفرع يف يقب

 ضرم ةفرع موي يف ضرم لحرلا اذه ناك اذإ لوقنف .حضاو لاكشإ هيف لاؤسلا

 يسبح نإ'همارحإ ءادتبا يف طرتشا دقو كسنلا مامتإ نم هعم نكمتيال اضرم

 اذه ناك نإ نكلو . هيلع ئش الو لحي هنإف "تسبح ثيح يلحمف سباح

 لوقلا ىلع هنإف طرتشي مل ناك نإو ىرخأ ةنس يف هيدؤي هنإف ةضيرف جحلا

 هلوقل يده هيلع بحي نكلو للحتي نأ هل هجح لامكإ نم نكمتي مل اذإ حجارلا

 [يدمحلانم رسيتسا امف مترصحأ نإف . هلل ةرمعلاو جحلا اوهتأو) ىلاعت

 هريغ رصحو ودعلا رصح لمشي هنأ حيحصلا مترصحأ نإ هلوقف [37١:ةرقبلا]

 حبذيو للحتيف اذه ىلعو هكسن مامتإ نم عنام ناسنإلا عنمبي نأ راصحإلا نيعمو

 نم جحي هنإف جبحلا ةضيرف دؤي ل: ناك نإ الإ كلذ ىوس هيلع ءيش الو ًايده

 تسيي مل هنكلو ةفلدزمب تابو هفوقو رمتسا لجرلا اذه ناك اذإ امأ مداقلا ماعلا

 هيلع نكل ائزحو ًاحيحص هجح نوكي ةلاحلا هذه يف هنإف تارمحلا مري لو نيم

 يمرل يناثلاو نم يف تيبملل امهدحأ نامد اذه ىلع همزليف هكرت بجاو لكل مد

 فاوط نأل فو طيف هللا هيفاعي تح ىقبي هنإف ةضافإلا فاوط امأ تارمجلا

 مف رذعل ناك نإف ةجحلا يذ رهش ءاهتنا ىلإ حجارلا لوقلا ىلع هدح ةضافإلا

 . . هرذع يهتني

 ؟ رحّنلا موي سمش بورغ دعب ةبقعلا ةرمج يمر زوُجي له

 ٠ لاؤس :

 امدعب تيمز ينإ :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح يف ءاج

 ةرمج يمر زوجي هنأو حيحص اذه لهف .يقهيبلا هححص جرحال لاق تيسمأ

 ؟ رحنلا موي سمه بورغ دعب ةبقعلا



 نك ظ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ٠ ىوتفلا :

 تيمر : هل ليقف لكس ف يننلا نأ يراخبلا حيحص يف أضيأ تباث اذه

 امل هنأل زئاج ليللاب يمرلا نأ ىلع لدي وهو "جرحال" :لاق . تيسمأ امدعب

 قلطأو .ليللا لوأو راهنلا رخخآ يف نوكي ءاسملا نأ ملعن نحنو "جرحال" :لاق

 نع ليللا يف ناسنإلا يمري نأ سأبال هنأ ىلع كلذ لد "جرحال" :لوق 5 ينل

 لوسر نأل ملعلا لهأ لاوقأ نم ححارلا لوقلا وه اذهو ةليللا قبسي يذلا مويلا
 .رذعل الإ يناثلا مويلا ىلإ هرحوي ال هنكل هرخآ ددحي لو يمرلا لوأ ددح خ هللا

 ليجعُتلا وه اذه نأ ًائاَظ رشع ياثلا مويلا يف يمرلا كرت

 ٠ لاؤس :

 تيبملا كرتو ليجعتلا وه اذه نأ اناظ رشع يناثلا مويلا يف يمرلا كرت
 ؟ ًالهاج عادولا فاوطو نيم

 ٠ ىوتفلا :

 تنسكرت كنكل جحلا ناكرأ نم انكر هيف كرتت مل كنأل حيحص كجح
 بحجاولاو .رشع ثلاثلا ةليل مي تيبملا : لوألا بجاولا .تابجاو ثالث هيف

 ءعادولا فاوط :ثلاثلا بحاولاو ءرشع يناثلا مويلا يف تارمجلا يمر :يناثلا
 ةكم يف هحبذي مد هيلع جحلا يف ناسنإلا هكرت اذإ ملعلا لهأ دنع بحاولاو
 ةبسانملا هذكو مدلا بجؤيال ةدحاو ةليل ني, تيبملا كرت نكل ءارقفلا ىلع هقرفيو
 اريثك نإف لئاسلا انوخأ هبكترا يذلا أطخلا اذه ىلع جاجحلا يناوحأ هبنأ نأ دوأ

 يأ [؟ 7١:ةرقبلا] (نيموي يف لحعت نمف] ىلاعت هلوق نم نومهفي جاجحلا نم
 ءرشع يداحلا مويلاو ديعلا موي نيمويلا نوربتعي رشع يداحلا مويلا يف جرح
 يف هللا اور كذاو) لاق ىلاعت هللا نأل مهفلا يف أطخ اذه لب كلذك سيل رمألاو
 مايألاو [؟١:ةرقبلا] [هيلع مثإ الف نيموي يف لجعت نمف تادودعم مايأ



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ْ نك

 اذه ىلعو رشع يداحلا مويلا اهلوأ قيرشتلا مايأو قيزشتلا مايأ يه تادودعملا

 وهو قيرشتلا مايأ نم يأ [7١٠٠:ةرقبلا] [نيموي يف لجعت نمف ) هلوق نوكيف
 ّىنح ةلأسملا هذه وحن هموهفم ناسنإلا ححصي نأ يغبنيف رشع يناثلا مويلا

 . ئطخيال

 هريغ يمر هئرجيال يمرلا ىلع ردق نم

 ٠ لاؤس :

 فرعأ الو ةلهاج انأو ةضيرفلا ًاماع (١)يرمعو يدلاو عم تججح

 اهامرو يدلاو اهذخأف تارمجلا يمرل محجرلل يدلاو عم تبهذو جحلا نع ًائيش

 ٠ ىوتفلا :

 تنك نإ نكلو جحلا ناكرأ نم سيل تارمجلا يمر نأل حيحص جحلا

 بحبيف هيلعو ئرجيال كنع كدلاو يمر نإف تقولا كلذ يف يمرلا ىلع ةرداق

 افيش نيدحتال تنك نإف ءارقفلا ىلع اهيعزوتو ةكم يف ةيدف يحبذت نأ كيلع

 . ئش كيلع سيلف



 55١ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ءاَسَقُتلاو ٍضْئاَخلا ماكخأ

 ةرْمعلاو جحلا يف

 اروف رفسلل ةرطضمو مارحإلا ءانثأ تضاح

 ٠ لاؤس :

 اهمرحمو تضاح ةكم ىلإ اطوصو دعبو ةرمعب ةمرحم ةأرما تمدق

 ؟ مكحلا امف ةكمب دحأ اه سيلو « اروف رفسلا ىلإ رطضم

 ٠ ىوتفلا :

 يف تناك اذإ اذهو ترهط اذإ عجرت مث ءاهمارحإ ىلع ىقبتو هعم رفاست

 اذإ امأ هوحنو رفس زاوج ىلإ الو بعت ىلإ جاتحي الو لهس عوجرلا نأل ةكلمملا

 يهتنتو رصقتو ىعستو فوطتو ظفحتت اهإف عوجرلا اهيلع قشيو ةيبنجأ تناك

 . روظحلا حيبت ةرورضلاو ةرورض راص ذئنيح اهفاوط نأل رفسلا سفن يف اترمع

 عادو فاوط اهمزليال ضئاحلا

 : لاوس «

 عيمج تيدأو يضاملا ماعلا جحلا ةضيرف ءادأب تمق دقل ةلئاسلا لوقت

 يعرش رذع اهنم نعنم ثيح عادولا فاوطو ةضافإلا فاوط ادعام جحلا رئاعش

 فاوط فوطأل مايألا نم موي .يف دوعأ نأ ىلع ةرونملا ةنيدملا يف يب ىلإ تعحرف
 ئيش لسك نم تللحت دقف نيدلا رومأب نم لهجيو عادولا فاوطو ةضافإلا

 ' ال يل ليقف فوطأل يعوجر نع تلأسو مارحإلا ءانثأ مرحي ءيش لك تلعفو
 يف ىرخأ ةرم جحلا ةداعإ يأ ةداعإلا كيلعو تدسفأ دقف قفوطت نأ كل حصي



 ةرمعلاو جحلا لئاضف انامادا
 تطل ئطلاطسسسللا لضم

 وه امف رخآ لح كانه لهو حيحص اذه لهف ةقان وأ ةرقب حبذ عم لبقملا ماعلا

 ؟مكيف هللا كراب هلعف بجي امع ينوديفأ هتداعإ يلع لهو يجح دسف لهو

 ٠ ىوتفلا :

 هذه يف تنأو ملع ريغب ىوتفلا نم لصحي يذلا ءالبلا نم ًاضيأ اذه

 فاوط امأ طقف ةضافإلا فاوط يفوطتو ةكم ىلإ يعجرت نأ كيلع بحي لاخلا

 ةكم نم جورخلا دنع اضئاح تنك تمدام عادو فاوط كيلع سيلف عادولا

 امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل عادولا فاوط اهمزليال ضئاحلا نأل كلذو

 يبأل ةياور فو "ضئاحلا نع ففخ هنأ الإ تيبلاب مهدهع نوكي نأ سانلا رمأ"

 ةيفص نأ ربخأ امل 6 يبلا نألو."فاوطلا تيبلاب مهدهع رخآ نوكي نأ"دواد

 نع طقسي عادولا فاوط نأ اذه لدو "اذإ رفنتلف":لاق ةضافإلا فاوط تفاط

 ةلهاج ئيش لك نم تللحت تنك املو هنم كل دبالف ةضافإلا فاوط امأ ضئاحلا

 ءيضشال مارحإلا تاروظحم نم ًائيش لعفي يذلا لهاجلا نأل كرضيال اذه نإف

 هللا لاق [87١:ةرقبلا ] (انأطحا وأ انيسن نإ انذخاؤت ال انبر ) ىلاعت هلوقل هيلع

 تدمعتام نكلو هب متأطخا اميف حانج مكيلع سيلو ) هلوقو ."تلعف دق" ىلاعت

 اذإ مرحملا ىلع ىلاعت هللا اهعنم يلا تاروظحملا عيمجف . [5:بازحألا ] (مكبولق

 هيلع بحو هرذع لاز ىم نكل هيلع ءيش الف اهركم وأ ًايسان وأ ًالهاج اهلعف

 . هب سبلت امع علقي نأ

 جحلا ءانثأ تضاح نم مكح |

 : لاؤس ٠

 ؟جحلا كلذ اهئزحيأ اهجح مايأ يف تضاح ىلا ةملسملا ةأرملا مكحام

 : ىوتفلا ٠



 سل ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ضعب نأل كلذو تضاح نم فرعُي نح هنع ةباجإلا نكمبال اذه

 فوطت نأ نكمبال فاوطلاف « هنم عنمي اهضعبو هنم ضيحلا عنمب ال جحلا لاعفأ

 . ضيخحلا عم هلعف نكمي كسانملا نم هاوسامو ةرهاط يهو الإ

 حيحص اهجح

 : لاؤس ٠

 ةكم ىلإ تلصو الو ضئاح يهو ليسلا نم جلاب تمرحأ ةأرما

 تقمتأ مث اهرعش تطشمو تلستغاو ةدج يف ترهطو اهل ةجاحل ةدج ىلإ تبهذ

 ؟ ئيش اهمزلي لهو حيحص اهجح لهف اهجح

 : ىوتفلا ٠

 . هيلع ءيش الو حيحص اهجح

 ' 5000 ٠

 رهطلا نقيتت ىتح فوطتو لستغت نأ اهل زوجيال

 ٠ لاؤس :

 ادع جحلا ناكرأ تلمكأو ةيورتلا موي اهسافن أدب اذإ ءاسفنلا ةأرملا

 رهطتت لهف مايأ ةرشع دعب ايئدبم ترهط اهفأ تظحال اهأ الإ يعسلاو فاوطلا

 ؟ جحلا فاوط وه يذلا يقابلا نكرلا يدؤتو لستغتو

 ٠ ىوتفلا :

 نم مهفي يذلاو رهطلا نقيتت ىح فوطتو لستغت نأ اهل زوجيال

 الماك رهطلا ىرت نأ دبالف الماك رهطلا رت مل اهنأ "ايئدبم" :تلاق ثيح لاؤسلا

 السق فاوطلا لبق تعس نإو يعسلاو فاوطلا تدأو تلستغا ترهط ّيمف
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 . "جرحال":لاقف فوطي نأ لبق ىعس نمع جحلا يف لئس هي يبنلا نأل جرح

 ضئاح يهو اهجوز عم تمرحأ

 : لاوس «

 نودب ترمتعا ترهط امدنعو «ضئاح يهو اهجوز عم تمرحأ ةأرما

 افإف كلذكو ؟اًترمع ديعت لهف ءاهيلع مدلا عجر اًمرمع ءاهتنإ دعبو ءاهجوز
 ؟ 29 كلذل مثأت لهف مرحلا نحصل تلزن اهضيح ءانثأ

 :ىوتفلا +

 تناك دقو ءاهمرحم اهعم ةكم ىلإ تمدق ودبي اميف ةأرملا هذه نإ لوقن

 مارحإ ضئاح يهو تاقيملا نم اهمارحإو « ضئاح يهو تاقيملا نم تمرحأ

 ةفيلحلا يذ ف وهو سيمع تن ءامسأ هتتفتسا امل ه6 يبنلا نأل (حيحص

 "يمرحأو بولشب يرفثتساو يلستغا" :لاق « تسفن نإ هّللأ لوسراي:تلاق

 الف مرحم نودب ةرمعلا تدأو « ترهطو ةكم تمدق اذإ يهو حيحص اهمارحإف

 . دلبلا طسو يف اهنأل اهيلع جرح

 ىلا ةراهضلا هذه ين ًالاكشإ بحجوي دق دعب اهيلا مدلا عوجر نكل
 تنك نإو «ةحيحص كترمع نإف ًانيقي رهطلا تيأر دق تنك اذإ اهل لوقنف ءاقأر

 ةرمعلا ةداعأ نيعم سيل نكل ,ديدح نم ةرمعلا يديعأف رهطلا اذه نم كش يف
 ىعستو فولطتف بهذت نأ هانعم نكلو « تاقيملا ىلإ بهذت نأ ديدج نم

 . رصقتو

 1 سس سس ب مس م سس سس ص يس مس سس يسيل

 ١ - اها 4.08 مرحلا ىواتف .



 لنك ةرمعلاو جحلا لئاضف
 تيس ا ا رسما و جحا لثكضف

 مارحإألا اه زوجي ضئاخلا

 ٠ لاؤس :

 ديدرت ضئاحلا ةأرملل زوجي لهو مارحإلا يعكر ضئاحلا يلصت فيك

 ؟ ال مأ اهرس يف ميكحلا ركذلا يآ

 : ىوتفلا ٠

 ه6 ينلا نع دري مل هنإف ةالص هل سيل مارحإلا نأ ملعن نأ يغبني : ًالوأ

 . هرارقإب الو هلعفب الو هلوقب ال مارحإلا ةالص هتمأل عرش هنأ

 مرسسحت نأ اهنكمي مرحت نأ لبق تضاح ىلا ضاحلا ةأرملا هذه نإ : ًايناث

 ركب يبأ ةأرما سيمع تنب ءامسأ رمأ مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نأل ضئاح يهو

 رو بوثب ليستغت نأ اهرمأ ةفيلحلا يذ ف تسفُت نيح اهنعو هنع هللا يضر

 .ىعستو تيبلاب فوطت مث رهطتّيح اهمارحإ ىلع ىقبتو اضيأ ضئاحلا اذكهو

 قسحلا اهل ضئاحلا معنف . نآرقلا أرقت نأ ال له : لاؤسلا يف هلوق امأو

 نأ ديرت امنإ ةحلصم الو ةجاح نودب امأ ةحلصملا وأ ةجاحلا دنع نآرقلا ًأرقت نأ

 . هأرقت الأ نسحألاف هللا ىلإ ًابرقتو أدبعت هأرقت

 ةضافإلا فاوط نم عنُمَي ضيحلا مد

 : لاؤس ٠

 خيرات نم مايأ ةسمخ ذنم ةيرهشلا ةداعلا امتءاجو جحلا ىلإ ةأرما ترفاس

 نم رهطت مل يهو مارحإلا تدقعو تلستغا تاقيملا ىلإ اهوصو دعبو اهرفس

 نم ًافيش لعفت ملو مرحلا جراخن تلظ ةمركملا ةكم ىلإ اوصو نيحو ةداعلا

 عسيمج تدأو تلستغاو ترهط مث ئم يف نيموي تثكمو ةرمعلا وأ جحلا رئاعش



 ةرمعلاو جحلا لئاضف كح

 الغ جحلل ةضافإلا فاوط يف يهو اهيلا مدلا داع مث ةرهاط يهو ةرمعلا كسانم

 امف اهدلب ىلإ اهوصو دعب الإ اهيلو ريخت لو جحلا كسانم تلمكأو تحتسا اه
 ؟ كلذ مكح

 : ىوتفلا ٠

 مد وه ناك اذإ ةضافغلا فاوط يف اهاصأ يذلا مدلا نأ اذه يف مكحلا
 نأ اهمزليو حصي مل ةضافإلا فاوط نإف هعاجوأو هتعيبطب هفرعت يذلا ضيحلا

 ةرمعلا يدؤتو تاقيملا نم ةرمعب مرحتف ةضافإلا فاوط فوطتل ةكم ىلإ دوعت
 سيل مدلا اذه ناك اذإ امأ « ةضافإلا فاوط فوطت مث ريصقتو يعسو فاوطب
 هباشام وأ ةعورلا وأ ماحزلا ةدش نم أشن امنإو فورعملا يعيبطلا مدلا ضيخلا مد
 اهنكمي مل نإف فاول ةراهطلا طرتشيال نم دنع حصي اهفاوط نإف كلذ
 افأل حيحص اهجحف ةديعب دالب يف نوكت ثيحب ىلوألا ةلأسملا يف عوحرلا

 . تعنص ام رثكأ عيطتستال

 ىعسملا يف ضئاحلا سولج

 : لاؤس ٠

 ؟ © ىعسملا يف سلحت نأ ضئاحلل زوجي له

 : ىوتفلا ٠

 يف ربتعي ال ىعسملا نأل , ىعسملا يف سلحت نأ ضئاخلا ةأرملل زوجي معن
 يف - يعسلا لبقو فاوطلا دعب تضاح ةأرملا نأ ولو كلذلو « مارحلا دجسملا

 مارحلا دجسملا نم سيل ىعسملا نأل « ىعست نأ اهل زوجي هنأف - جحلا وأ ةرمعلا
 . ةراهطلاو يعسلا يف طرتشيال هنألو ؛

 .ها 408 مرحلا ىواف - ١



 اناا ةرمعلاو جحلا لئاضف

 " ةلاكولا " جحلا يف ةبانتسألا

 هسفن نع جحُي نأ ديري مسجلا حيحص

 : لاؤس ٠

 ؟ال مأ ةحيحص ةجحلا لهف هسفن نع جحي نأ ديري مسجلا حيحص لحر

 :ىوتفلا ٠

 نإو هسفنب اهئادأ ناكمإل ةحيحص ريغ تناك ةضيرف ةجحلا تناك اذإ

 بوني نأ حصيال هنأ يل حجرتي يذلاو ملعلا لهأ نيب فالح هيفف ًالفن تناك

 اهلعفي نم اب بطاخملا نأ تادابعلا يف لصألا نأل رداق وهو هنع جحي نم

 مل هنإ مث ناعإلا ةدايزو هل بلقلا عوضخو ىلاعت هلل دبعتلا نم اهيف امل امب موقيو

 لفنلا يف الو ضرفلا يف رداقلا ناسنإلا نع ةبانتسألا ملعأ اميف ةنسلا يف دري

 اجاح هب ناعأ اذإف ًاجاح هب نيعي نأ لام هيدل ناك اذإ هناكمإب لجرلا اذهو

 ايزاغ زهج نم " :يزاغلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك هرجأ لثم هل ناك

 .ةنسلا هيضتقتام ىلع ًايشمتم نوكي اذهيو "ازغ دقف هلهأ يف هفلح نمو ازغ دقف

 ةتيملا همأ وأ تيملا هيبأ نع جحي نمل لاملا نم ءيشلا عفدب سأبال

 ٠ لاؤس :

 ةجحب هتدلاوو هدلاو نم لك ىلع قدصت هنإ :لوقيف لئاس لاسي

 همأ هجحو اهب جحيل اهجوزل اهعفدت نأ ساسا ىلع ةأرمال هيبأ ةجح ىطعأف

 ؟ كلذ مكح نع لأسيو ةأرملا هذه



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ْ م١

 ٠ ىوتفلا :

 همأ وأ تيملا هيبأ نع جحي نمل لاملا نم ًائيش ناسنإلا عفدي نأ سأبال
 نوكي سانلا ضعب نأل هملعو هنيد يف هب قثي نم راتخي نأ يغبني نكل ةتيملا

 دق نم سانلا نمو بحاولا كرتيو روظحملا لعفيف جحلا ماكحأ ضعب ف ًالهاج
 نأ يغبني اميف هئادأ يفو هملع يف نيمأ وه نم راتخي نأ مهملاف .ًنيمأ نوكيال

 يف هلذبي نأ ديريام فرصي نأ لئاسملا هذه لثم يف ىرأ يذلاف كلذ ىلعو هيدؤي
 وهف ةضيرف جحلا ناك اذإ الإ ةماعلا حلاصملا يف اهلعج وأ دحاسم ءانب يف جحلا

 جاقحت يلا ةنكمألا يف لضفأ دحاسملا نأ كشالف ًاعوطت ناك اذإ امأ « ىلوأ
 هسفنب وه هل ةحلاصلا لامعألا لعجيو هيدلاول وعدي نأ كلذ نم لضفأو دحاسم

 ةيراج ةقدص ثالث نم الإ هلمع عطقنا ناسنإلا تام اذإ " : لوقي هو ينلا نأل
 نأ عم هل لمعي حلاص دلو لقي ملو " هل وعدي حلاص دلو وأ هب عفتتي ملع وأ

 لوسرلا ةنيبل اعرش هيلا بدني ام لمعلا ناك ولو لمعلا يف ثيدحلا قايس 8#
 لدي ءاعدلا ىلإ لمعلا نم هلودع لمعلا نأش يف ثيدحلا نأ عم 8 ينلا لودعف

 . لضفأ ءاعدلا نأ ىلع

 نيدلاولا نع جحلا

 ٠ لاؤس :

 هب ًاقوثوم ًاصخش اهتجح ىلع ترحأ دقو نسلا ريغص انأو يدلاو تيفوت

 .جح هنأ يبراقأ ضعب نم تعمس دقو ًادحأ امهنم فرعأ ال انأو يثوت يدلاو ًاضياو

 يسفنب انأ اهنع جحأ نأ ئمزلي مأ يدلاو هجح ىلع رجؤأ نأ زوحي له :لاؤسلا
 ؟ اركشو ّيدافإ وجرأ .جح هنأ تعم انأو هل ةجحب موقأ له يدلاو ًاضيأو

 ٠ ىوتفلا :

 مأ ةضيرف جح ناك ءاوس نييفوتملا همأو هيبأ نع جحي نأ ناسنإلل زوجي
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لو «هبئان اهادأ وأ هسفنب اهادأ ءاوسو ةلفان
 هنأ فرعي نم بينتسي نأ يغبني نك

لا نم ريثكلا نأل نيدو ملع وذ
يتكو جنلا ماكحأ نولهجي سان

 ساسنلا نم از

 : ىدأ هنأ ناسنإلا نئمطي يح نيدو ملع اذ بئانلا نوكي نأ دبالف امي نونواهتي

 . يغبنيام ىلع جحا

قفثلا ىلع تدازو صخخش نع امي َّجُحيِل مهارد ذخأ اذإ
 ة

 ٠ لاؤس :

بجي لهف هعم يقابلا ىقبو طقف لاير فالا ثالث هجح يف كلهتسا
 نأ هيلع 

هيلع ًالالحو هب عفتني مأ هبحاص ىلع هدري
 ؟ 

 ٠ ىوتفلا :

لع مهاردلا هذه تدازو اهب جحيل مهارد ذخأ اذإ
 همزاي ال هنإف هتقفن ى

 اهنم جح هل لاق هاطعأ يذلا ناك اذإ الإ مهاردلا هذه هاطعأ نم ىلع اهعفدي نأ

ي ةقفنلا ىلع ئش داز اذإ هنإف اهنم جح لاق اذإف اهب جح لقي ملو
 هدرسي نأ همزل

اق اذإ امأو « هذخأ ءاش نإو هنع افع ءاش نإف هبحاص ىلإ
 همزايال هنإف اب جح ل

 رومألا نع يرديال ًالجر هاطعأ يذلا ناك نإ الإ مهللا ىقب اذإ ًائيش دري نأ

 هقفرعم مدعو هترغ ىلع ًاءانب هاطعأف ةريثك فيراصم فلكتي جحلا نأ نظيو

 يذلا نإو اذكو اذكب تججح نإ هل لوقيو هل نيبي نأ هيلع بجي ذئيحف

رحالف هل حمسو هيف هل صخر اذإ ذئتيح قحتسا امن رثكأ نيتيطعأ
 لاق اذإ امأ . ج

 ٠ هب بلاطي صقن امو داز ام هيلع دري اذهف جحلا ةفلكت اذه ذح



 هل يو نمل جحلا

 ٠ لاوس :

 عفد يذللو يقوتمللو ةجح رحأ هل له بولطملا هجولا ىلع جلا ءادأب ةرحألا

 ؟ كلذ نم ًامورحم جحلاب ماق يذلا نوكي مأ . ةجح ةرحألا

 ٠ ىوتفلا :

 موقي يذلا نكلو ةئالثل جحلا نوكي نأ نكمي الو هل ىون نمل جحلا
 رحؤي هنإف هتحاح ءاضقو ملسملا هيحأ عفن كلذب هدصق ناك اذإ هريغ نع جحلاب

 ىلإ لوصولا هريغ نع هجح يذلا جحلاب هدصقو مهاردلا ذحأ نم امأءاذه ىلع

 "قالصح نم ةرخآلا يف هل سيل " : مالسإلا خيش لاق امك هنإف مهاردلا هذه

 ايندلا ةايحلا ديري ناك نم)  ىلاعت لاق دقو ايندلا نم ًائيش ةرخآلا لمعب دارأ هنأل

 يف مهل سيل نيذلا كئلوأ .نوسخبيال اهيف مهو اهيف مهلامعأ مهيلا فون اهتتيزو
 .[5١54١:دوه] !نولمعي اوناكام لطابو اهيف اوعنصام طبحو رانلا الإ ةرخآلا

 رجفلا عولط ىل دتمي يمرلا تقوف ليكوتلل ةجاحال

 ٠ لاؤس : |

 . نأ رصعلا ةالص ح قيرطلا يف ريسلا هسبحو هترايس دوقي نمل زوجي له

 ؟ تارمجلا يمري نم هنغ لكوي

 : ىوتفلا ٠

 .عولط ىلإ يمرلا تقو دتمي هنأل لاحلا هذه يف ادحأ لكوي نأ ةجاحال
 عولط ىلإ ءاشعلا دعبو برغملا دعبو رصعلا ةالص دعب يمري نأ هناكمإبف رجفلا



 ةءأ ةرمعلاو جحلا لئاضفق ١

 .رجفلا

 رامجلا يمر يف ةبانإلا

 : لاؤس «

 نم تكلو دقف رامجلا يمر الإ هكسانم عيمجي تمأاقو جلا تدأ ةأرما

 مكح امف ةضيرفلا جح وه جحلا اذه نإ املع اريغص الفط اهعم نأل اهنع يمري

 ؟ كلذ

 : ىوتفلا ٠

 تبانأ اذإ اهيلع جرح الف لفطلا اذه دنع ىقبي نم اهعم سيل ناك اذإ

 امل لجيال هنإف لفطلا دنع ىقبي نأ نكمي نم كانه ناك اذإ امأ « اهنع يمري نم

 . ةلفان مأ ةضيرف يف كلذ ناك ءاوس اهنع يمري نم لكوت نأ



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ا

 كاّسنألا

 ؟ اخس له دارفإلاو نارقلا

 ٠ لاوس :

 ةباحصلل خب يبلا رمأب احخسن دق دارفإلاو نارقلا نأ سانلا ضعب يعدي

 .؟ لوقلا اذه مكتحامس يأر امف اوعتمتي نأب

 ٠ ىوتفلا :

 نأ ىلع نوعمجي نوداكي ءاملعلاو باوصب سيل فيعض لوق اذه
 عتمتلا نيب ريخم ناسنإلاف ءباوصلا وه اذهو ًايقاب اهمكح لازام ةثالثلا كاسنألا
 هقح ىف نارقلاف يده هم ناك نم الإ لضفأ عتمتلا نكلو « نارقلاو دارفإلاو
 ش . لضفأ

 < لا عطقيال جحلاو ةرمعلا نيب رفّسلا |

 ٠ لاؤس :

 دعب تحرخ مث عتمتلا يدصقو ةرمعلاب تمرحأو ةرونملا ةنيدملا نم انأ
 هنأ ول رضي اذامو ؟يجح تمهمتأو تعحر اذإ اعتمتم ربتعأ لهف ةدج ىلإ ةرمعلا

 . ؟ هدلب ىلإ عجر اذإ ديدج نم عتمتلا ىون

 : ىوتفلا ٠

 عطقيال جسحلاو ةرمعلا نيب رفسلا نأ حيحصلا نأل ًاعتمتم ريتعُت معن



 1 ةرمعلاو جحلا لئاضف '

 انهف هدحو جحلاب ًامرحم ةكم ىلإ داع مث هدلب ىلإ ناسنإلا عجر اذإ الإ عتمتلا

 . لقتسم رفسب جحلاو ةرمعلا نم دحاو لك هنأل عتمتلا عطقني

 جحي نأ لبق رمتعا وأ ةرمعلا لبق جحلا درفأ نم

 : لاوس و

 عم رمتعا نمو ؟ ئيش ىلع لهف اهعم رمتعأ ملو ضرف ةجح تججح

 ٌةرم رامتعالا همزلي له هجح
 ؟ ىرخأ

 : ىوتفلا ٠

 وأ جحي نأ لبق رمتعي وأ ةرمعلا لبق جحيف جحلا درفي نأ ناسنإلل زوجي

 . هيلع جرح الو هجح عم رمتعي

 ؟ جحلا يف نارقلا ىلإ دارفإلا نم لاقتنالا زوجي له

 : لاؤس «

 دارفإلا نم لقتني نأ هل زوجيال درفملا جاحلا نأ ثيدحلا بتك ضعب يف

 ؟ حيحص اذه لهف نارقلا ىلإ

 : ىوتفلا ٠

 ًادرفم ناك اذإ ناسنإلا نإ :لاق نم مهنم ءاملعلا نيب فالح هيف اذه

 .جحلا ىلع ةرمعلا لاحخدإ نكمبال هنأ يأ نارقلا ىلإ لقتتي نأ نكمال هنإف

 كانه نكلو .ًانراق ذنئكيح نوكيو هب سأب ال هنأ :ىري ءاملعلا ضعبو

 دق نكي مل نإ ًاعتمتم نوكيل ةرمع هجح لعحي نأ وهو اذه نم لضفأ رخآ ئيش
 مهمارحإ اولوحي نأ يده مهعم سيل نيذلا هباحصأ رمأ هب يلا نإف يدحلا قاس



 . نيعتمتم اونوكيل ةرمع ىلإ جح اب

 ةرمعلاو جحلا لئاضف



 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 هعنم رذعل عطتسي ملف يدها هتين تناك

 ٠ لاوس :

 ءاضق دعبو ةرمعلاو جحلا ًانراق جحلا ةضيرف ءاضقل ماعلا اذه تبهذ

 ملو كانه غلبملا عايضب تئجوف يدهلا موي ءاج بح ةرمعلاو جحلا كسانم عيمج

 لو ىقشتسملا ىلإ تبهذف ازنولفنا ضرم ينارتعا موصلا تيون امنيبو موصلا
 لبق امدقم اهرجأ عوفدملا ةرايسلاب ضايرلا ةنيدم ىلإ تعحرو موصلا عطتسأ

 لهف موصلا عطتسأ لو يئايعإو يضرم داز يلوصو دنعو .طورشلاو باهذلا

 نكلو يدها يين تناك هنأب لعفأ اذامو .موصلا عفني ضرملا نم يئافش مامت دعب

 ؟ يلع بجي اذام يدافإ وحرأف .هردقو هللا ءاضق اذه

 ٠ ىوتفلا :

 جرسح الو جحلا يف يلا ةثالثلا اهنم مايأ ةرشع موصت نأ كيلع بحي

 رذعل ةثالثلا كريخأت نأل اذه يف كيلع .

 مرحلا لايمأ لخاد نوكي نأ بجي يدحلا حبذ

 : لاوس +«

 لهف .اهيف نم ىلع اهعزوو قيرشتلا مايأ تافرعب هيده جاح حبذ
 حيذ اذإو ؟ادماع وأ مكحلا يف الهاج ناك اذإ ؟هيلع بحي اذامو ؟ كلذ زوحي

 يذلا ناكملا وه امو كلذ زوجي له مرحلا لحاد همحل عزو مث تافرع يف هيده
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 ؟ هيف الإ يدها حبذ زوحيال

 ٠ ىوتفلا :

 الو مرجلا لايمأ لخاد نوكي نأ بجي نارق وأ هعتم, بحاولا يدملا

 هلوقو "رحنم اهلك ئمو انه اه ترحن " : 8 يلا لوقل لحلا يف حبذ اذإ حصي "

 "دحاو ئمو ةكم " :هللا همحر دمحأ مامإلا لاق "رحنم قيرط ةكم جاجف لك

 لمأ دنع فورعملاف لحلا يف حبذ نإف حبذلل لحم مرحلا عيمج نأ هللا همحر ديري

 يذلا يدمللا لثم هديعي يذلا يدحلا نوكيو يدها ةداعإ هيلع بجي هنأ ملعلا

 كلذ هبشأامو محللاو بيطلا يف هحبذ .

 ةرشعلا مايألا ةيقب موصي نأ همزلي

 : لاؤس +

 ةكم يف مايأ ةثالث تمص عتمت جح ناكو تاونس عبس لبق تججح

 عطتسأ ملو ناتنس تضم نكل يلمع رقمل تعجرو يحضأ نأ عطتسأ م ثيح

 يف يثراعم دحأ تلسار ةثلاثلا ةنسلا يفق يلع ةيقابلا مايأ ةعبسلا مايص لمكأ نأ

 اهتميق هل تعفدو اروكشم كلذب ماق دقو نيع يحضي نأ هنم تبلطو ةكم

 اهنع مايصلا عطتسأ ملو اقباس يتتاف ّيلا ةيحضألا ةينب تناك ةيحضألا هذهو
 نأ ئمزاي مأ ةرخأقللا ةيحضألا كلت ئزحت له رسفتسا نأ ديرأ نآلاو اضيأ
 ؟ كلذ ريغ رخآ ئيش يمزلي مأ مايأ ةعبس مايص لمكأ

 ٠ ىوتفلا :

 يدهللا دجي لو عتمتم هنأ هنم يل رهظ لئاسلا هقاس يذلا لاؤسلا اذه
 ةعبسلا هذه نع لغاشت هنإ مث مايأ ةعبس هيلع يقبو جحلا يف مايأ ةثالث ماص هنأو



 ا ةرمعلاو جحلا لئاضف

 تاف نأ دعب امأ ًاحيحص فرصتلا اذه ناكل قيرشتلا مايأ يضم لبق يده لا

 يلهو ةرشعلا مايألا ةيقب موصي نأ همزليس هنإف قيرشتلا مايأ ءاهتنإب حبذلا تقو

 . نوعلا هللا لأسن مايأ ةعبس

 هيلع يده الف ًادرفم جحلاب ىتأ نم

 ٠ لاؤس :

 يدلب ىلإ تعحر اهتيدأت دعبو لاوش رهش يف ةرمعلا كسانم تيدأ نإ
 يلع نوكي لهف ماعلا اذه جحلا ةضيرف ةيدأت ىلع هللا ءاش نإ مزاع ينإ ارو

 . ًاريخ هللا مكازجو ؟ ال مأ يده

 ٠ ىوتفلا :

 كيلعف جحت نأ ىلإ تيقبو ةيناث ةرمعب تمرحأ نإف ةكم ىلإ تدع اذإ

 ةرمعلاب ىتأ اذإ ناسنإلا نأل « كيلع يده الف ادرفم جحلاب تيتأ اذإ امأ يدهلا

 ريسغ هنإف هدحو جحلاب امرحم هدلب نم عجر مث هدلب ىلإ داع مث جحلا رهشأ يف

 [يدحملا نم رسيتسا امف رجحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نمف ىلاعت هلوقل عتمتم
 ًاعتمتم نكي اديدج ارفس أشنأ مث هدلب ىلإ عجر يذلا ناسنإلاو 7: ةرقبلا]

 طاقسإ ىلع هدلب ىلإ عوجرلاب ليحتلا ناسنإلا دصق نإ نكلو جلا ىلإ ةرمعلاب

 اهعطقيال تابحاولا ىلع ليحتلا نأل لاحلا هذه يف طقسيال يدهلا نإف يدملا (

 . . اهحيبيال تامرحملا ىلع ليحتلا نأ امك
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 اهُماكْحَأو ةيِحضألا

 ؟ تيملا نع زوجت لهو ةيحضألا مكح

 : لاؤس و

 ؟ تيملل زوحت لهو ةيحضألا مكحام

 ٠ ىوتفلا :

 هتيب لهأو هسفن نع ناسنإلا يحضيف اهيلع رداقلل ةدكؤم ةنس ةيحضألا

 هنأ ملعأ اميف © يلا نع دري مل هنإف ةنسب سيلف ةيحضألاب تملا دارفإ امأو

 يحضي نكلو خه هتايح يف هباحصأ نع الو ةدرفنم ةيحضأ تيم دحأ نع ىحض

 . سأب الف مهعم تيملا نوكي نأ ىون اذإو هتيب لهأ نعو هنع ناسإإلا

 ؟ ةيحضألا حبذب ةأرملا موقت نأ زوجي له

 ٠ لاؤس :

 ةأرملا موقت نأ زوجي له لحر تيبلا يف دجوي ملو حبذلا تقو ءاحج اذإ

 ؟ ةيحضألا حبذب

 ٠ ىوتفلا :

 لاحرلا كراشت لصألا نأل اهريغو ةيحضألا حبذت نأ زوجي ةأرملا معن
 يلا ةيراحلا ةصق يف تبث دق هنأ ىلع ليلدب الإ اهريغو تادابعلا يف ءاسنلاو

 كلذو اهتحبذف ًارجح تذعأف ةاش اهنم بئذلا باصأف علسب ًامنغ ىعرت تناك

 . اهلكأب ب يبنلا مهرمأف 6 يبنلا دهع يف



 تاه ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ةيحضألا لطنْيال رشعلا يف رفظلاو رعّشلا نم ءيش ٌدْخأ
 : لاؤس +

 حصن هنأ ًاملع ةالصلا ىلإ هباهذ لبق ىحضألا ديع موي قلح نم مكحام

 . ةالصلا لبق ةقالحلا ىلع رصأ نكلو كلذ نع

 : ىوتفلا ٠

 دارأو رشعلا لحمد اذإ " : لاق هه يبننلا نإف # لوسرلل صاع هنأ همكح

 نأ هيلعف "ائيش هرفظ نم الو هترشب الو هرعش نم ذحأي الف يحضي نأ مكدحأ

 اعيش اهيلع رثؤي ال اذه نإف ةيحضألل ةبسنلاب امأو عنص امث ىلاعت هللا ىلإ بوتي

 رشعلا يف هرفظو هرعش نم ائيش ذأ اذإ ناسنإلا نأ ةماعلا ضعب هدقتعي امل افالح

 . حيحصب سيل اذه نإف هتيحضا لطبت اهإف

 هنع ىَّحّضُلا لكوملاب قلعتت ةيحضألا ماكحأ

 : لاؤس ٠

 ؟ هنع ىّحضملا قلحي له لجر نع لجر ىحض اذإ

 : ىوتفلا ٠

 لكو اذإ ناسنإلا نأ نيعمب هنع يحضملا لكوملاب قلعتت ةيحضألا ماكحأ ٍ
 .ليكولاب ال لكوملاب ةقلعتم نوكت ةيحضألا ماكحأ نإف هتيحضأ حبذي اصخش

 عمم سام 3" 2ع
 ؟ ةرقبلا مأ مبكلا ةيحضألا يف لضفأ امهيأ

 ٠ لاؤس :



 امهيأو «ةجحلا يذ نم رشاعلا يف هرعش طشمي نأ ناسنإلل زوجي له

 . ةرقبلا مأ شبكلا ةيحضألا يف لضفأ

 : ىوتفلا ٠

 ديعلا موي يف ولو هتيحضأ حبذي نأ دعب هرعش نم ذخأي نأ ناسنإلل زوجي
 دقف ةلماك ةرقب وأ ةندبب ىحض نإف ةندبلا عبس وأ ةرقبلا عبس نم لضفأ شبكلاو

 . نأضلا نم ةدحاولا نم لضفأ امنأ ءاهقفلا ركذ

 ؟ اهنم رفاكلا ءاطعإو هتيحْضأ نم ْلُكألا يحضملل له

 ٠ لاؤس :

 ؟ هتيحضأ نم رطفي نأ

 : ىوتفلا «

 ال نأ طرشب ةقدص هتيحضا محلا نم رفاكلا يطعي نأ ناسنإلل زوجي

 ًافيش يطعي الف مهنولتقي نمم ناك نإف نيملسملا نولتقي نم رفاكلا اذه نوكي
 نسم مكوحرخي لو نيدلا يف مكولتاقي مل نيذلا نع هللا مكاهنيال ) ىلاعت هلوقل

 نع هللا مكاهني امنإ .نيطسقملا بحي هللا نإ مهيلا اوطسقتو مهوربت نأ مكر ايد

 نأ م كجارخإ ىلع اورهاظو مكرايد نم مكوجرخأو نيدلا يف مكولتاق نيذلا

 ىلص اذإ معنف هتيحضأ نم ناسنإلا راطفإ امأ [368 :ةنحتمملا ] [مهولوت

 نإ لب «سأب الف اهريغ نم لكأي نأ لبق اهنم لكأو هتيحضأ حبذو ديعلا ناسنإلا
 . لضفأ اذه نولوقي ءاملعلا



 1١ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ةَرْمُعلا

 تاضمر نم نيرشعو عبس ةرمع

 : لاؤس و

 8 4 1١
 ؟ 2) ناضمر نم نيرشعو عبس ةرمع مكحام

 ٠ ىوتفلا :

 لوأ لمشي اذهو " ةحح لدعت ناضمر ف ةرمُع " : 6 يبلا لاق

 . ناضمر رخآو ناضمر

 دقو ؛عدبلا نم اذهف ةرمعب ناضمر نم نيرشعو عبس ةليل صيصخت امأ
 :يهو ةتس رومأ ف ةعيرشلل ةقفاوم ةدابعلا نوكت نأ ةعباتملا طرش نم نأ انل قبس

 . ناكملاو نامزلاو ةيفيكلاو ردقلاو سنجلاو ببسلا

 ةعباتملا اوفلاصخ دقق «ةرمعلل ًاتقو نيرشعو عبس ةليل هولعجي نيذلاف
 أطخ اذهو ةرمعلا ةيعورشمل اببس نيرشعو عبس ةليل نولعجي ءالؤه نأل «ببسلاب
 مهنع هللا يضر ةباحصلاو «ةليللا هذه يف رامتعألا ىلع هتمأ ثحي مل هي يبلاف

 نأ ىلع اوصرحي ملو ةليللا هذي رامتعألا اوصخي مل ريخلا ىلع انم صرحأ مهو
 . ةليللا هذه يف مكرمع نوكت

 ردسقلا ةليل ماق نم " : ه5 يبنلا لوقل مايقلا وه ردقلا ةليل يف عورشلاو
 ش " هينذ نم مدقتام هل رفغ ًاباستحإو ًانامإ

 مل وهو ةليللا هذه يف هدلب نم ًامداق لحرلا ناك اذإ : لئاق لاق نإف
 ةليللا هذه يف دلبلا نم مدق هنأ فداص امنإو «ةرمعلاب ةليللا هذه صيصخت دصقي

 ١ - مرحلا ىواتف .
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 دصقي مل لحرلا اذه نأل لحديال هنأ باوجلاف ؟ هومتلق اميف لخدي لهف رمتعاو

 . ةرمعب ةليللا هذه صيصخت

 ةرم رهشلا اذه ةرمعب ىتأ يذلا ناسنإلا رامتعا نأ لوقن اننأ ىلع

 ةباحصلا نع دري مل كلذ نإف ءع ورشي سيل ميعنتلا ىلإ ةكم نم جرخيف «ىرخأ

 مويلا يف ةنماثلا ةنسلا يف ةكم حتف 6 يبنلا وهاهو « ريخلا ىلع انم صرحأ مهو

 نم مايأ ةعستو ناضمر نم مايأ ةرشع يقبو ناضمر نم نيرشعلا وأ رشع عساتلا

 ىلع لدي وهو « ناضمر يف رمتعي لو ًاموي رشع ةعست ةكم يف ماقأ هنأل ءلاوش
 . ه يبلا هلعفل ًاعورشم ناك ول هنأل عورشملا نم سيل اذه نأ

 دحاو رفس يف ةرمعلا راركت يهو ةلأسملا هذه نع انناوحأ حصنن كلذل

 الإ ةدحاولا ةرفسلا يف سيل : ىرخأ ةرابعب وأ « ةرفس ةرمع لكل نإ لوقنو

 .حلاصلا انفلس مه عبتا نم ريخو فلسلا نع فورعملا وه اذهو . ةدحاو ةرمع

 امف يمأ وأ يبأل ةيناثلاو يل ىلوألا ةرمعلا نوكت نأ ديرأ :لئاق لاق اذإف

 ؟ كلذ مكح

 مألا سيلو تنأ وه رمتعملاف كمأو كيبأل اهتلعج نإو ىح :باوجلاف

 كسبم ىلوألا ةرمعلافف دسحاو صمخش نم عقاو لعفلاو لعفلاب ةربعلاو بألاو
 . ةيناثلا كلذكو

 هللا يضري امب قلخلا ملعأو قلخلل قلخلا حصفأ هه لوسرلا نإ : لوقن مث
 .ةيراج ةقدص :ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ " :لاق امل لجو زع

 وأ .هل يلصي حلاص دلو لقي ملو " هل وعدي حلاص دلو وأ « هب عفتني ملع وأ
 تناك ولف لامعألا قايس يف قايسلا نأ عم « هنع رمتعي وأ « هنع قدصتي

 . 86 يبنلا ةنيبل عرشي ام تاومألا نع لامعألا

 يبأو يمأل رمتعأ نأ لضفألا له ؛ىرت اذام :لاقف لئاس انلأس ولف نذإ

 ؟ امهل هللا وعدوأ وأ

 لوسرلا هب يذلا وه اذه نأل « امه هللا وعدت نأ لضفألا نإ :باوملا



 تا ْ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 لعحاو « امه ءاعدلا نم كي يبلا هيلا دشرأ ام عابتا وه لضفألا نإ لوقن نكلو

 ةداسيز ىلإ هيف جاتحت يذلا تقولا كيتأي فوس هنأل « تنأ كل حاصلا لمعلا

 . تانسحلا

 ةكم جراخ نكسي نمل ناضمر يف موي لك ةرمعلا راركت

 ٠ لاؤس :

 ةرمعب موي لك ةكم ىلإ أي ةكم جراخ نكسي لحجر يف مكيأرام

 0 ؟ ©" ناضمر يف كلذو

 ٠ ىوتفلا :

 نوكت نأ يغبني ةعباتملا هذه نكلو ةنسلا اه تءاج نيترمعلا نيب ةعباتملا

 اورركي نأ مهلمع نم نكي مل هللا مهمحر فلسلاو . فلسلا نع ءاج ام ةديقم

 نيترمعلا نيب ةالاوملا نإ : لاق هللا همحر مالسإلا خيش نإ لب « موي لك ةرمعلا

 اهرركي نأ ناسنإلل يغبنيال اذهو « فلسلا قافتاب هوركم هنإ رمعلا نم راثكإلاو

 دعب مث هسفنل مدقيام لوأ ةرمعلاب يأي سانلا ضعب نم دهاشن امك « ًامئاد ًامئاد

 سسيل اذه نإف اذكهو هتمعو هتلاخل مث همأل مث هيبأل رمتعي جرخي ةثالث وأ نيموي

 ىلعوريسخلا ىلع انم صرحأ فلسلا نأ بيرالو ؛ هللا مهمحر فلسلا يده نم
 كسمتن نأ انرمأ يذلا وهو نيدشارلا هئافلحو هي ىلا قيرط قرطلا ريخو هلعف

 " يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ينسب مكيلع "  هلوقل هب

 .اه1 08-4 مرحلا ىواتف - ١



 ةرمعلاو جحلا لئاضف 4.

 !؟ ةرمعلا مأ فاوطلا امب نيميقملا وأ ةكم لهأل لضفأ امهيأ

 : لاؤس و

 لحلا ىلإ جورخلا امي نيميقملا وأ ةكم لهأل لضفألا وهام : خيشلا ةليضف
 ؟ © تيبلاب فاوطلا مأ ةرمعلا ذحأل

 ٠ ىوتفلا :

 قافأآلا لهأ نأل « قافآلا لهأ نم مهريغك اوسيل ةكم لهأ نأ كشال

 كلذلو ,ةكم نوجرخي ةكم لهأ نكل « جحلا وأ ةرمعلا نيدصاق ةكم ىلإ نوتأي

 «هنم اومرحيف لحلا ىلإ اوحرخي نأ مهيلع بجو ةرمعب اوتأي نأ ةكم لهأ دارأ اذإ

 نأ ركب يبا نب ؛ نمحرلا دبع رمأ 6# يبنلا نأ ليلدب « مهتويب نم اومرحي نأ زوجي الو

 مارحإلا اودارأ اذإ ةكم لهأ ًاضيأ كلذكف ءهنم مرحتل لحلا ىلإ ةشئاعب جرخي

 وأ ةيبيدحلا ةهج وأ ةنارعدلا وأ ميعنتلا ىلإ امإ « لحلا ىلإ اوجرخي نأ بجي ةرمعلاب

 . ةكم ىلإ اوتأيو كانه نم اومرحيف « ةفرع ةهج

 ؟ تيبلاب اوفوطي وأ « كلذ اولعفي نأ لضفألا له نكلو

 ىلإ اوجرخيالو «تيبلابب اوفوطي نأ لضفألا نإ : ءاملعلا ضعب لاق

 ةرسمعلا ىلإ اوجرخ اذإ مم ةلدألا تامومع نم رهظي يذلا نكلو «ةرمعلا

 ةرسمعلا ىلإ ةرمعلا" ه يبنلا لوق مومعل لضفأ كلذ نإف , ناضمر يف اميسالو

 . "امهنيب امل ةرافك

 وهو سانلا ضعب . أطخلا وه ١ذه لاهجلا لعفي امك ةرمعلا راركت نكل

 رسمتعا ًالجر تدهاش دق لب . راهنلا رخخآ يف رمتعيو راهنلا لوأ ف رمتعي ةكمم
 ؟اذكه تلعف مل هتلأسف ىعسي هتيأرف ءرخآلا فصنلا ىقبأو هسأر فصن قلحو

 ١ - مرحلا ىواتف .
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 يبلاف أطخ اذهف . مويلا ةرمعل يقابلاو ءسمأ ةرمع نع هتقلح يذلا اذه :لاقف

 هنأ لهجي هي يبنلا لهف ءرمتعي جرخي لو اموي رشع ةعست اهيف يقب ةكم حتف يف

 املا نكل «بيرق ميعنتلا نأ عم رامتعالل جرخي ملف « مالسلاو ةالصلا هيلع كلذ

 ريغل ةكم نم جرخ هنأل :رمتعا مئانغلا ميقتل ةنارعجلا يف ماقأو فئاطلا نم عجر

 . ةرمع

 فالح سانلا ضعب يف دجوي يذلا - ةرمعلا يأ - راركتلا اذه نذإ

 .ةنسلا

 «يمأو يبأل ًادغ رمتعأو «يسفنل مويلا رمتعأ انأ :لوقي ناسنإ انءاج ولف
 ىلإ جاتحت ةلأسملا نأل « عورشم تيملا نع رامتعألا له : لأسا الوأ : هل لوقنف

 لحم اذهف ؟ةضيرفلا ريغب تيملل جي وأ رمتعي نأ ناسنإلل عرشي له . رظن

 «بارلاو « كدحلل ثلاثلا مويلاو « كيبأل مويو , كل موي اذكه راركتف
 . اقالطإ عرشلا هب دري مل اذهف « ةمعلل سداسلاو « ةلاخلل سماخلاو ,ةدجلل

 ةدحاو ةرمع اهل ةدحاولا ةرفسلا يأ « ةرفس ةرمع لكل : لوقن كلذل
 نأ كل هللا رسيو كدلب ىلإ تعجر اذإف . كمأو كيبأل رمتعت نأ ديرت تنك اذإف

 ىلع انم صرحأو ًاملع انم قمعأ -هللاو- ةباحصلاف اذكه لعفن امأ

 .اذه اولعفي ملو «ريخلا



 1.2 ةرمعألاو جحا لئاضف

 ةرّمعلاو جلاب قلعتت لئاسم

 8. د ا 5

 مالسإلا لبق جحلا

 : لاؤس +

 ؟ مالسإلا لبق جحلا ناك فيك

 : ىوتفلا ٠

 ائيش الإ ريغت هيف سيلو مالسإلا لبق ةفولأملا ةفورعملا تادابعلا نم جحلا
 هيلع لدي امك ةفلدزم. الإ ةفرع فوقو نوفقيال مرحلا لهأ نوك لغم ًاريسي

 نوعفدي الو سمشلا بورغ لبق ةفرع نم نوفرصني اوناك كلذكو رباح ثيدح

 اهنم علطي لو ةفرعب فقوف كلذ يف 6 يبلا مهفلاخف اهقورش دعب الإ ةفلدزم نم

 .سمشلا علطت نأ لبق ًادج رفسأ امنيح ةفلدزم نم عفدو سمشلا بورغ دعب الإ
 «بلع لوسي ناكو الماك ًاهقف كسانلا يف سلنلا هقفو مهكسانم سانل نيو

 نع فلخلا هلقنو جلا سانلا ملعتف ' 'وككسانم ع اوذحأتل" : مالسلاو ةالصلا

 ناك نإو دمحملا هللو ًاحضاو انيب حبصأ نيح فلسلا نع فلخلا هاقلتو فلسلا

 نارجأ بيصملا دهتجملل فالتخإلا اذهو ملعلا لهأ نيب فالتخإلا عب هيف دجو

 جحلا دارأ نمل ةجحلا يذ ةرشع مايص

 : لاؤس

 ؟ال مأ نه نموصي لهف جحي نأ دارأف ةجحلا يذ ةرشع موصي ناك نم
 ؟عوطتلا دارأ نمل اهضعب مايص زوجي مأ ةرشعلا مايألا عيمج ماصت نأ طرتشي لهو

 ٠ ىوتفلا :



 ءاسش نإو اهماص ناسنإلا ءاش نإف ضرفب سيل ةجحلا يذ ةرشع مايص

 ًاسعوطت نوسكي موص لك نأل هدلب يف يقب مأ جحا ىلإ رفاس ءاوس اهمصي م
 رفاس اذإف مصيلف موصي نأ بحأو هدلب يف ناك اذإف اذه ىلعو ريخم هيف ناسنإلاف

 رفسلا يف موصلا هيلع قش نمل يغبنيال هنأل موصيال هنإف موصلا يف ةقشملا ىأرو
 ةالسصلا هيلع لوسرلا نأل موصيال ةفرع ف نكلو الفن الو اضرف ال موصي نأ .

 "ةفرعب ةفرع موص نع ىف" هنأ هنع يور دقو ةفرع موي يف ًارطفُم ناك مالسلاو

 ؟ زئاج ماقملاو ةبعكلا فارطأب حسمّتلا له

 ٠ لاؤس :

 وحرأ ةبعكلا فارطأب نوكسمتيو هنوبحيو ماقملاب نوحسمتي سانلا تيأر

 ؟ كلذ يف مكحلا حيضوت

 ٠ ىوتفلا :

 هفلخ فئاطلا يلصي امئإو لبقي الو هب حسمتي الو هب فاطيال ماقملا

 ةروس] ( نورفاكلا اهيأ اي لق ) ىلوألا يف أرقيو امهففخي نيتفيفخ نيتعكر
 ثكمي الو ةحتافلا عم [صالخإلا ةروس ] (دحا هللا وه لق ) ةيناثلاو [نورفاكلا

 ةماعلا هلعفيام امأو ةي يبنلا ىده اذه .ملسي نأ نيح نم فرصني لب هناكم يف

 نوعدي نوقبيو نوليطي: ماقملا فلخ تاعكر ةدع نولصي نوقني مفوك نم نآلا

 ةهلمسضلا ديري نم اومرحي نأ يف قحلا مهل سيلو ةنسلا فالح اذهف نوؤرقي وأ

 سسيلف ةبعكلا راتسأب قلعتلا امأو ناكملا اذه نوزجتحي مه اوقبيو ماقملا فلخ

 ملستيو نكمأ نإ هلبقيو دوسألا رجحلا ملتسي نأ عورشملا امئإو ًاضيأ عورشمب

 ليبقت نودب يناميلا نكرلا .
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 ؟ ةالصب عوطُتلا مأ فاوطلا رارْككت لضفألا له

 : لاؤس +

 ؟ ةالصب عوطتلا مأ فاوطلا راركت لضفألا له

 : ىوتفلا ٠

 ناك اذإ لضفأ فاوطلا نوكي انايحأف هبلقل عفنأ وهام ناسنإلل لضفألا
 ول امم رثكأ بلقلا روضح و عوشخلا هسفن نم دمي ناسنإلا ناكو ًابلاخ فاطم

 ةالصلاو ًامحدزم فاطملا ناك ول امك سكعلاب رمألا نوكي ًانايحأو يلصي ناك

 . فاوطلا نم لضفأ ةالصلا نوكت لاخلا هذه يفف هباقل رضحأو هل عشخأ
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 ؟ اهجح زوُجَي له ةّدتعملا

 : لاؤس

 ؟ ةافو ريغ يف ةدتعملاو جحلا اهل زوجي له اهجوز اهنع قوتملا

 ٠ ىوتفلا :

 جحلل رفاستو اهتيب نم جرخت نأ ال زوحيال هنإف اهنع قوتملل ةبسنلاب امأ
 بحي لاحلا هذه يف هنأ ذإ ةعيطتسم ريغ ةلاحلا هذه يف اهنإل ةدعلا يضقنت ىح

 احاوزا نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو ] ىلاعت لاق تيبلا يف صبرتت نأ اهيلع

 . [؟17 4 : ةرقبلا ] [ ارشعو رهشا ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي

 نإف ةافو ريغ نم ةدتعملا امأو ةدعلا يهتنت تح اهتيب يف رظتنت نأ دبالف

 نم ىأر اذإ هيلع جرحال نكلو اهجوز نذإب الإ رفاست الف ةجوزلا مكح ةيعجرلا
 يف ىقبت نأ عورشملا اُهِإف ةنابملا امأو احل مرحم عم جحتو جحلاب امل نذأي نأ ةحلصملا

 ةدعلا هذه يف قحلا هل نأل كلذ ىلع جوزلا قفاو اذإ جحت نأ اهل نكلو ًاضيا اهتيب



 4. ةرمعلاو جملا لئاضف

 يف ىقبت نأ بجي اهنع قوتملا نأ لصاحلاو اهيلع جرح الف جحت نأ اهل نذا اذإف

 اهحوز ىلإ اهرمأو تاجوزلا مكح يف يهف ةيعجرلا ةقلطملا امأو جرخت الو تيبلا

 نماهعنمي نأ اهجوزل كلذ عم نكلو ةيعجرلا نم رثكأ ةيرح اهلف ةنابملا امأو

 . هتدعل ةنايص كلذ

 جحلا دعب ةرْمُعلا راركت

 : لاؤس ٠

 هنأ رمع نب هللا دبع نع رثألا مكح امو ةمئاد ةفصب ةرمعلا مكحام

 ؟ ةرمع فلأ رمتعا

 : ىوتفلا ٠

 خيش نأ يح فلسلا هيلعام فالح دحاو رفس يف ةرمعلا راركت

 اهنم راثكإلاو ةرمعلا راركت هركي هنأ ىواتفلا يف ركذ هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا

 نسم تارم ةدع جحلا دعبو ناضمر يف اهفورركي نيذلا اميس الو فلسلا قافتإب
 . ةودق ريخ مهو فلسلا نع فرعيال اذه نإف ةكم

 روّرُم رفس زاوجب جح نم

 . : لاؤس وه

 يمنا ناسك دقو يليفك عم يضم ماع يف ححلا ةضيرف تيذأ دق

 هللا دبع مساب تيوكلا ةلودب لمعلل ًادقع تيرتشا دقو رباج حلاص حيحصلا

 جحلا ةضيرف هب تيدأ امك مسإلا اذهي رفس زاوج تحجرختسا دقلو عفان خيشلا

 ؟ ًاريخ هللا مكازج ينوديفأ ؟اذام مأ يجح حصي لهف ماعلا كلذ ف

 ىوتفلا ٠
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 كيلع نكلو جحلا ةحص يف رثؤي ال كل كريوزت نأل حيحص كجح نإ

 مسألا ىلإ كمسا لدعتو لجو زع هللا ىلإ بونت نأ نآلا كيلعو كريورتب مثإلا

 نيلوئسملا ىلع بعالت لصحيال ىح لبق نم هب ىمسم تنك يذلا حيحصلا
 نع يناثلا كمسا فالتخإل لوألا كمساب كيلع تبحو ىلا قوقحلا طقست الئلو

 دوأ ةبسسانملا هذهيو . بذكلا عم لطابلاب لاملل ًالكآ كلذب نوكتق لوألا كمسا ٠
 يا كمل ةبسنلا نيفاب سيل رمألا نأب اذه يمالك عيج نم لك عصتأ نأ

 ةموكحلا ةناعإ نم اوديفتسي نأ لجأ نم مهريغل ءامسأ نوريعتسيو ءامسألا نوروزي

 هذه نم مهريغ أب مه ضارغأل اولصي نأ لجأ نم وأ ىرخخأ رومأ نم وأ
 نيلوؤسملل عادخو شغو بذكو تالماعملا يف بعالت كلذ نإف ةورزملا ءامسألا

 لاقو هللا ىقتا نم نأو ارسي هرمأ نم هل لعج هللا ىقت أ نم نأ اوملعيلو ماكحلاو

 لعجب هللا قتي نمو ) ىلاعت لاق امك هبنذ هل رفغو هلمع هل هللا حلصأ اديدس ًالوق

 اولوقو هللا اوقتأ اونمآ نيذلا اهيأاي] ىلاعت لاقو [4:قالطلا] [ارسي هرمأ نم هل
 . [717.:بازحألا ] (مكبونذ مكل رفغيو مكلامعأ مكل حلصي ًاديدس ًالوق

 جحلا يف ةيثلا رييغت

 : لاؤس +

 , ؟ ال مأ كلذ زوجي لهو كلذ مكح امف ةفرع يف

 ٠ ىوتفلا :

 نأل هريغل هفرصي نأ نكميال هنإف هل هنأ ىلع مارحإلا يف لد دق مادام

 هنأ جلا ءانثا ىون ول هنألو ءاهنم جرخيال ةينب ناسنإلا اهيف لحخد اذإ ةدابعلا

 نم فنأتسي مث هنم جرخي نأ هنكمب : هريغك سيل جحلاو ًاصقان اجح راصل نالفل

 نأ نكمي الو ىلوألا هتين بسح ىلع جحلا ىقبي لوقن اذهل « هبحاصل ديدج
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 . هريغل فرصي

 جحا ميظنت يف ًايدنج لمعي ناك نم

 : لاؤس ٠

 نذا نودب كلذب هل حمسي ال ثيح جحي ملو جحلا ميظنت ف ايدنج لمعي

 ؟ هعجرم نم

 : ىوتفلا و
 ف

 ىلاعت هللا لاق دقو هيضنقتام بسح هتفيظو ءادأب مزتلم فظوملا ناسنإلا

 اهيأي] : ىلاعت لاقو [74 : ءارسإلا ] ( ًالوؤسم ناك دهعلا نإ دهعلاب اوفوأو]

 ةلودلا نيبو كنيب ىرجم يذلا دقعلاف :١[ ةدئاملا ] (دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا

 نوكي نأ وجرأ ينكلو هب كنوهجوي ام بسح ىلع هب يفوت نأ كيلع بحي دهع

 دونجو رورملا دونج دودجللا ءالؤه نوعزوي ثيحب رظن رومألا هذه يف نيلوؤسملل .

 يف جحلا اودؤي نأ ةصرف مهضعبل نوكي ثيحب مهفومظنيو مهريغو ئفاطملاو نمألا

 عيمجلل متي ىح اذكهو رخآلا ماعلا يف هودؤي نأ ةصرف رخآلا ضعبلاو ماعلا اذه

 ةزاسحإ مدنع سيلو لمعلاب بلاطم تنأو ةضيرفلا يفتخت نأ امأو ةضيرفلا ءادأ

 لجأ نم ىرأ ةنس ىلإ جحلا ترخأ اذإ كيلع جرحالو كيلع مرح اذه:
 . كلمع بجاوب كلاغتشا

 ؟ نيدهاجملل عربتلا مأ ٌجحلا : لضفأ امهْأ

 : لاؤس »

 هل زوجي له ىرخأ ةرم جحي نأ هل رسيتو جحلا ةضيرف ىدأ نمل ةبسنلاب
 ناتسناغفأ يف نيملسملا نيدهاجملا ىلإ جحلا تاقفن ةميقب عربتي نأ جملا نم ًالدب



 ةرمعلاو جحا لئاضف قه

 مكازج انوديفأ .ضرف داهجلل عربتلاو عوطن ةيناثلا ةرملل جحلا نإ ثيح اهريغو

 ؟ ءازجلا ريخن نيملسملا نع هللا

 : ىوتفلا ٠

 ىضتقمف ضرف داهجلا لذبو عوطت يناثلا جحلا نإ لوقي لئاسلا ناك اذإ

 ىلع هكرتب مثأي بحجاو هنأل لضفا داهجلل عربتلا نأب هسفنل مكح نأ كلذ

 ىلع ضرفب سيل ناتسناغفا يق داهجلا نأ ىرن يذلا امنإو « همالك بسح

 نأل عوضطتلا جح يف اهذب نم لضفأ هيف مهاردلا لذب ًاضبأ ىرن نكلو نايعألا

 ظ . جحلا لفن نم لضفأ داهحلا لفن ٠

 ؟ هيلع اذام هّمِتُي مو هّجح عطق نم

 : لاؤس ٠

 ىلع نوملكو جحلا ىلع ةعامج قفنأ جحلا رهش يو ًاقئاس لمعأ تنك
 امدنعو مهعم جحلا تيونو رعاشملا نيب مهي لقتنأ يكلو ةرايس قئاس ينأ ام. كلذ

 اذإو انجرح كلذ دعب مودقلا فاوط انفطو مارحلا دجسملا انلخدو ةّكم انلصو

 كدحول جحو بهذا تنأو ةكمع ةرايسلا فقوأ يل اولاقو مهيأر اوريغ دق مم

 اهدنعو ريثكب هنم لقأ نوطعأو لاملا نم نيعم غلبم ىلع مهعم تقفتا دق تنكف

 بترتي اذام فرعأ ال انأو اهموي نمو يجح تعطقو ةدج ىلإ تلزنو تبضغ
 : ًايناثو ةرحألا ىلع قافتألا اذه ضقن يف ًالوأ قحلا مهل لهف كلذ ءارج نم لع
 كلت نم هوعطقو جحلا نع اولدع دقف ًاضيأ مهو جحلا نع لودعلا يف ىلع اذام

 ؟ ةظحللا

 ٠ ىوتفلا :

 هنأل مهلبق نم خسفلا مادام ةلماك ةرجألا كل نإف ةرجألل ةبسنلاب امأ



 ا ةرمعلاو جحلا.لئاضف
 هي تب

 مهمزليف مهسفنأ ىلع كلذ اوعطق نيذلا مه امنإو طيرفت الو تنأ كنم ناودعال
 مقفط يعي ةرمعب متللحت متنك نإف جحلل ةبسنلاب امأو ةلماك ةرحألا اولمسي نأ

 مكيلع ئيشال هنإف هتفو ىلع جحلاب اوتأت نأ ةين ىلع متللح مث متارصقو متعيو
 هنإف مارحإلا دعب كلذ ناك نإ امأو اومرحت نأ لبق مارحإلا نم متفرصنا ثيح

 يذلا جحلاب يأت نأ كيلعو جحلا تاوفل ةرمعب للحتت نأ نآلا كيلع بجي كي

 نأل ةيدف كلذل حبذت نأ ملعلا لأ لاق امك ًاضيأ كيلعو رذع نودب هنم تل

 جحلا لمُكُي مل ةرمعلا ءاذأ دعبو ًاعتمت ةرمعو ًاجح ىون

 : لاؤس ٠

 ءادأل يباحصأ عم تبهذو تاونس عبرأ لبق جحلا تيون انأ لوقي لئاس

 ملو يئاقدصأ تدقف ةرمعلا ءادأ دعبو ًاعتمت ةرمعو اجح تيونو جحلا ةضيرف

 ةنسسلا يف حلا تيدأ ييأب املع ؟ ل مأ ئش اذه يف يلع لهف جملا لمكأ

 .ةيضاملا

 : ىوتفلا ٠

 نأ لبق جحميال نأ هل ادب مث ةرمعلاب مرحأ اذإ عتمتملا نأل كيلع ئبشال
 هيلع بجو رذن اذإف ماعلا اذه جحي نأ رذني نأ الإ هيلع ئيشالف جحلاب مرح
 5 هرذنب ءافولا

 جحلا ةضيرفو نبل

 : لاؤس ٠

 له ًاضياو لبق نم لسرلاب اونمآو هه دمحم ةلاسرب اوملسأ دق نجلا له



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ْ تت

 ؟ 20 نوجحي نيأف كلذك ناك نإو جحلا مهيلع ضرف

 : ىوتفلا ٠

 مهنم نإو ىلاعتو هناحبس هللا ةعاطب نوفلكم كش الب نوفلكم نحلا نإ
 نجلا ةروس يف ىلاعت هللا ركذ امك كلذ نود نمو حلاصلا مهنمو رفاكلاو ملسملا

 ] [اددق قئارط انك كلذ نود انمو نوحلاصلا انم انأو ] : اولاق ثيح مهنع
 اورحت كئلوأف ملسأ نمف نوطساقلا انمو نوملسملا انم انأو ] اولاقو :١١[ نجلا

 . :١5:14[ نجلا ] (ًابطح مدهجل اوناكف نوطساقلا امأو ادشر

 اونمآو نآرقلا اوعمتساف هه هللا لوسر ىلإ نجلا نم ًارفن هللا فرص دقو
 نسجل نم ًارفن كيلا انفرص ذإو ) ىلاعت هللا لاق امك مهموق ىلإ ةاعد اوبهذو هب

 *نيرذنم مهموق ىلإ اولو ىضق املف اوتصنأ اولاق هورضح املف نآرقلا نوعمتسي
 ىلإ يدهي هيدي نيب امل ًاقدصم ىسوم دعب نم لزنأ ًاباتك انعمس انإ انموقاي اولاف

 نم مكل رفغي هب اونمآو هللا ىعاد اوبيجأ انموقاي ”ميفتسم قيرط ىلإو قحلا
 ضرألا يف زجعمب. سيلف هللا يعاد بحي ال نمو « ميلأ باذع نم مكرحيو مكبونذ
 [م؟-9١:فاقحألا ] ؟نيبم لالض يف كئلوأ ءايلوأ هنود نم هل سيلو

 نوسملعي مهنإو نيقباسلا لسرل !اب نينمؤم اوناك نجلا نأ ىلع لدي اذهو

 يدهي هيدي نيب امل اقدصم ىسوم دعب نم لزنأ ًاباتك انعمس انإ ) مهلوقل مهبتك

 مركأ هنأ 6 يبلا نع تبث دقو ٠"[ :فاقحألا] ( ميقتسم قيرط ىلإو قحلا ىلإ
 هنودحت هيلع هللا مسا ركذ مظع لك مكل " : لاق نأب هيلا اودفو يذلا نمللا دفو

 نع خي يبنلا ىهك اذهلو "مكباودل فلع يهف ةرعب لكو ًامحل نوكيام رفوأ
 نم مكناوحإ داز ماظعلا نإ" :لاقو ثورلاب رامجتسإلا نعو ماظعلاب رامجتسإلا
 . " نجلا

 ١ - بردلا ىلع رون ىواتف .
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 افوصأ اميسالو تادابعلا نم سنإلا هب فلكي ام. نوفلكم مهأ رهاظلاو

 نوفلتخي اوناك نإو اناكمو ًانمز سنإلا جحك نوكي مهجحو ةسمخلا ناكر ألاك

 فيلكتلا نع ةفلتخم نوكتف مهلاح بسانت ال يلا تادابعلا سنح يف سنإلا نع

 . ملعأ هللاو . سنإلا هب فلكي يذلا

 د 2 ُن 1

 ٠ لاؤس :

 ؟ ©) افودب جحلا حصيال يلا رومألا يهام

 : ىوتفلا ه

 هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ) ىلاعت هلوقل : ةورملاو افصلا نيب يعسلا

 تقوو.[548١:ةرقبلا] امه فوطي نأ هيلع حانج الف رمتعأ وأ تيبلا جح نمف

 وأ ايسان ناك نإ اميسال .:جرح الف هيلع همدق نإف « ةضافإلا فاوط دعب يعسلا
 . ًالهاج

 جحلا يف بحت يلا رومألا امأ . اهفودب جحلا حصيال ىلا رومألا يه هذهف

 . ةجحلا يذ نم عساتلا موي سمشلا بورغ ىلإ ةفرعب فوقولا رارمتسا ١-

 ىلإ ةليللا كلت سمن بورغ نم هتقوو : ىحضألا ديع ةليل ةفلدزم. تيبملا -؟

 . نايبصلاو ءاسنلا نم ةفعضلل ئم ىلإ ليللا رخآ يف عفدلا زوجيو .رجفلا ةالص

 .قيرشتلا مايأ ف اهعم نييرخألا نيترمدلا يمرو ديعلا موي ةبقعلا ةرمج يمر ٠-

 تيبلاب فاولطلا لع امنإ" ثيدحلا يف امك ىلاعت هللا ركذ نم رامجلا يمرو



 ةرمعلاو جملا لئاضف 3

 نأ ًاطنخلا نمو . دواد وبأ "ىلاعت هللا ركذ ةماقإل راما يمرو ةورملاو افصلابو

 خارسصو فنعب نومري اذه لجأ نمو ناطيشلا نومري مهنأ جاجحلا ضعب دقتعي
 . ةنينأمطلاو نوكسلاو عوشخلا فانم

 . ءاسنلل طقف ريصقتلاو ءلاجرلل ريصقتلا وأ قلحلا -4

 ةنلاث ةليلف رأت نإف ءلجعت نمل رشع يناثلاو رشع يداحلا ٍيليل م تيبملا -5
 . هدحو هلل دمحلاو . اضيأ رشع

 ضارتقالاب جحلا

 : لاؤس و

 دقو «كلذل ئيفكيام يعم سيلو ؛ مارحلا هللا تيب ىلإ جحأ نأ ديرأ
 نم مصخلا متي نأ ىلع ؛جحلا فيلاكت يضارقإ ىلع اهب لمعأ يلا ةهجلا تقفاو

 ؟ 29 لوبقم اذه لهف « كلذ دعب يّيرم

 : ىوتفلا ٠

 هنإف هتضرتفا يذلا لاملب تججح اذإ , اذه لعفت نأ لوبقم « لوقلا

 نم ىلع جحلا بجوأ امئإ هللا نأل لعفت الأ ىلوألاو لضفألا نكلو لوبقم
 ضرتقت نأ كل يغبني الو هيلإ ليبسلا عيطتست : ال نآلا تنأو « ًاليبس هيلإ عاطتسا :

 ققحتتي الوأ ضرمت نأ امإ «دعب اميف هءافو عيطتست ال مث كتمذ يف نيدلا ىقبيو
 هللا كانغأ مو ءضرتقت نأ كل يغبني الف تومت وأ اهيف تنأ يلا ةهجلا ف لمعلا

 . لعفت الف الإو لعفاف هب جحت الام تلصحو لجو زع

 ١ - نوملسملا ةديرج .



 ا ةرمعلاو جحا لئاضف

 نيد هيلعو ّجحلا دارأ نم

 ٠ لاؤس :

 تفلتسسا ينكلو ماعلا اذه يف جحلا ةضيرف يضقأ نأ ديرأ لحجر لوقي

 ديدستلا ةدم يهتنت الو ةيرهش طاسقأ ىلع غلبملا ددسأف كنبلا نم لاملا نم ًاغلبم

 ينأب ًاملع ةضيرفلا ءادأو جحلا ىلع بجي لهف نآلا نم رهشا ةتس دعب الإ

 مكارح كلذ نع يوديفأ رآ ضرغلو ةضيرفلا ءادأب ركفأ نأ لبق غلبملا تضرتقا

 . ًاريخغ هللا

 : ىوتفلا ٠

 دعب نيدلا يضقيس هنأ لئاسلا هلاقام ىضتقُمو لاوش رهش يف نآلا نحن

 ىلوأ نيدلا دادسو جحا لبق هددسي نأ هنكمب نل هنأ مالكلا ىضتقم .رهشا ةتس

 1 . نيدملا ناسنإلا ىلع بحجيال جحلا نأل جحلا نم

 ؟ مرحلا ال هدلب يف هحبذ هل له جحلا يف أطخل مد هيلع نم

 ٠ لاؤس :

 زوجي لهف مرحلا يف اهحبذ عطتسي ملو جحلا يف أطخل مد هيلع بجو نم
 ؟ هدنع مه نيذلا ءارقفلا اهماعطإو هيف شيعي يذلا ذلبلا يف اهحبذ

 : ىوتفلا ٠

 اهنأل ةكم يف اهحبذي ةيدف هيفف بجاو كرتل ناربح مد مدلا ناك نإ

 ةدحاو هيف ئزجي هنإف روظحم لعفل ناك نإو ةكم ريغ يف ئرجيالو كسنلاب قلعتت

 لعف ناكم وأ ةكم يف نوكي مد امإو نيكاسم ةتس ماعطإ امإ رومأ ةثالث نم

 لبق ًاعامج روظحما اذه نوكي نأ الإ ناكم يأ يف مايأ ةثالث مايص امإو روظحم



 ةرمعلاو جحلا لئاضف 254

 يف وأ روظحملا لعف ناكم يف اهحبذي ةندب هيف بحاولا نإف جحلا يف لوألا للحتلا»

 ماعطإ ةرافك وأ هلثم بحاولا نإف ديص ءازج نوكي وأ ءارقفلا ىلع اهقرفيو ةكم

 نإف امد ناك نإو ناكم يأ يفف ًاموص ناك نإف . مايص كلذ لدع وأ نيكنسم

 يف طوحألاف اماعط ناك نإو [6: ةدئاملا ] ] (ةبعكلا غلاب ايده ) لوقي ىلاعت هلل

 رشاسسبي نأ امإف مرحلا يف هنوك بجو امو ؛ديصلا ناكم ناكملا يف ئزجيو ةكم

 . كانه هنع هلعفب ةقث لكوي نأ امإو هسفنب هلعف

 هريغو جحلا لئاسم يف ملع ريغب ىوتفلا نم نيملسملا ريذحت

 ٠ لاؤس :

 يف ةرمعلا تيدأ يتنأب املع جحلا ةضي ةضيرف ءادأل هللا ئقفو لئاسلا لوقي

 يدم كيلع بجيو عتمتم كنإ : نيملسملا ةوخإلا دحأ يل لاقف مارحلا رهشلا

 قلحأ نأ لبق مارحإلا نم تللحت ينأب ًاملع ىلوألا ةرمجلا تيمرام دعب تحبذف

 دحأ نم تملعف كلذك حبذلا لبقو يسأر نم تاريعش ذخآ وأ رصقأ وأ

 ةثالث مايأ ةرشع مايص وأ ةيناثلا ةرملل ايده يلع نأ ةيناثلا ةرمجللا موي جاجحلا

 يذلا غلبملو ناموي اهنم ىضم مايأ ةثالثلا نأب ًاملع يعوجر دعب ةعبسو جحلاب

 يقباسمو ايده هنم تحبذ ًاقباس مكل تحضو امكو لاير فلألا زواجنيال يعم

 ال مأ حيحص يجح له اوحضوت نأ وجرأف جحلا مايأ فيراصم دودح ف هنم
 ؟ ناوألا تاف دقو

 ٠ ىوتفلا :

 ةماع انناوخا ىلإ هجوأ وأ بحأ كلاؤس ىلع بيحأ نأ لبق هنإف

 اهمرح ةريبك ةيانج ملع ريغب ىوتفلا نإف ملع ريغب ىوتفلا نم ريذحتلا نيملسملا

 اهنم رهظام شحاوفلا يبر مرح امنإ لق ] : هلوق يف كرشلاب اهرقو لحو زع هللا



 ل ' ةرمعلاو جحا لئاصف

 اوسلوقت نأوإ ىلاعت هلوق نإف [7:فارعألا ] ؟ نوملعت الام هللا ىلع !ولوقت

 هتافصو هئامسأ يف هللا ىلع لوقلا لمشي [*8:فارعألا ] 4نوملعت الام هللا ىلع

 عقوو ملعي ملام هللا ىلع لاق دق ملع ريغب سانلا نفي يذلاف هماكحأو هلاعفأ فو

 هللا ليبس نع سانلا دص نع عنتمي نأ هيلعو هللا ىلإ بوتي نأ هيلعف هللا مرح اميف

 يفملا اذه هباجأ ام نأ ىفتسملا اذه ينعأ دقتعي هنأل ملعلا لهأ لاؤس نم مهعنمو

 سانلل ًاداص ئطاخلا يفملا نوكي ذئتيحو هريغ لاؤس نع فقيف باوص ئطاخلا

 ةئطاحخ يواتف يهو ةصاخ جحلا يف نوكت يلا ىواتفلا رثكأ امو مهر ليبس نع

 دومع لك دنع دحت داكت باوصلا نم ئش اهيف سيل لب باوصلا نع ةديعب

 هبر يقتي نأ ءرملا ىلع بحاولاف ناكمي ةروطخلا نم اذهو سانلا يفي ًاملاع ةميخ

 لمهأ لاوقأ نم وأ ه# هلوسر ةنس وأ هللا باتك نم هذخأي ملع نع الإ يفي الو

 مايص وأ يده كيلع هنأو تلعف امب كاتفأ يذلا اذهف مههاوقأب قثوي نيذلا ملعلا

 تسيمر نأ دعب تللحت كنأ وهو هتلمع يذلا كلمعو كلذ يف أطخأ مايا ةرشع

 نإ لب هيف كيلع ئشال قلحلا لبق زئاج كلذ نأ ًاناظ كبايث تسبلو ةبقعلا ةرمج

 ئش لك نم لح دقف ديعلا موي ةبقعلا ةرمج ىمر نم نأ لوقي ملعلا لهأ ضعب

 امل كنأ الإ رصقي وأ قلحيو يمري قيح لحي ال هنأ باوصلا نككلو ءاسنلا نم الإ

 مايأ ةرشع مايص الو يتده كيلع سيل كيلع ئش الف رمألا اذه يف ًالهاج تنك

 نإ لب هتيدف هذه تسيل هيف روذعم ريغ ناسنإلا هلعف اذإ اضيأ روظحما لعف نإ مث

 لبق جحلا يف عامملا ةيدفو ديعلا ءازج ريغ تاروظحما لك لب روظحما لعف
 نيكاسم ةتس معطي وأ مايأ ةثالث موصي نأ امإ ءايشا ةثالث نيب ريخي لوألا للحتلا

 | قلح يف ىلاعت هلوقل ءارقفلا ىلع اهعزوي ةيدف حبذي وأ عاص فصن نيكسم ل اكل

 نسم ىذا هب وأ ًاضيرم مكنم ناك نمف هلحم يدهلا غلبي يح اوقلحتالو ) سأرلا

 . ١95[ : ةرقبلا ] 1 كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف هسأر

 نع اولثس املك نيذلا سانلا نم ًاريثك رذحأ نأ ًاضيأ دوأ ةبسانملا هذهو

 هنأ عم مد كيلع مد كيلع مد كيلع :لئاسلل اولاق مارحإلا تاروظحم نم روظح

 لكل نيكاسم:ةتس ماعطإ وأ مايأ ةثالث مايص ةثالثلا هذه نيب ناسنإلا هيف ريخي ام



 ةرمعلاو جملا لئاضف فرخ

 ىلع بحاولاو مهمزلي ال ام. سانلا مزلي ذئئيحو ةاش حبذ وأ عاص فصن نيكسم

 ةنسو هللا باتك يف ءاج امل ةقباطم هاوتف نوكت نأو سانلا لاوحأ يعاري نأ فلا

 ١ . هه هللا لوسر

 : نيئيش ف : اذه يباوج نأ ةصالخلاو

 باستك ىلع دمتعت ال يلا ملع ريغب ىوتفلا نم ريذحتلا : لوألا ئشلا
 مكحلا ذحأ رذعت دنع مهي قوثوملا ملعلا ,لهأ لاوقأ الو ف هللا لوسر ةئس الو هللا

 . 6 هلوسر ةنسو هللا باتك نم

 ةبقعلا ةرمج تيمر نيح تسل ثيح خألا اهيأ تنأ هتلعفام نإ : ًاينأث

 يذلا لهاجلاو لهاج كنأل هيف كيلع ئيشال اذه زئاج هنأ ًاناظ قلحت نأ لبق

 قلحأ نأ لبق تلق لاؤس يف عقو هنأ مث هلعف روظحم يأ يف هيلع ئيش الف يرديال
 فاك تاريعش ذحأ نأ ىرت كنأ ىلع لدي اذهو تاريعش ذخنآ وأ رصقأ وأ

 يذلا ريصقتلا نم دبال لب ئرجيال تاريعشلا ذأ نأل حيحص ريغ اذهو ريصقتلل

 ذحأ امأ اضيأ سأرلا معي ريصقت امإو سأرلا لك معي قلح امإو سأرلا لك معي
 حيحصلا لوقلا ىلع هيلع داصتقإلا زوجي الو ئرحيال اذه نإف بناح نم تاريعش

 لطاب هجحف يلصيال وهو جح نم

 : لاؤس ٠

 ؟ ,ىلصيال نمل جاوزلا دقعو موصلاو ةالصلا يضقأ فيكو يجح مكح

 ٠ ىوتفلا :

 ةرسم جح هنأو مايصلاو ةالصلل كرات هرمأ لوأ يف هنإ لئاسلا ركذام

 لأسي مث ًاضيأ لاحلا هذه ىلع وهو هبراقأ دحأل ةرمو لاحلا هذه ىلع وهو هسفنل



 ١ ةرسعلاو عيملا لئاضف

 هلاح امأ لوقنف ضئارفلا نم كرتام ءازإب هيلع بجي اذامو نيتححلا نيتاه نأشام

 كرت نأل مالسإلا نع نيجراخلا نيرفاكلا ةلمج نم رفاك هنإف ةالصلا كرات وهو
 باتكلا كلذ ىلع لد امك رانلا يف دولخلل بجوم ةلملا نع جرف رفك ةالصلا

 نأ لحال يلصي ال نم نإف اذه ىلعو هنع هللا يضر ةباحصلا لوقو ةنسلاو
 لحي الو خسفني اهنم هحاكن نإف ةأرما دنع ناك اذإو نيملسملا نم ةأرما جوزتي .

 هيلع هللا نم مث لاحلا هذه ىلع وهو حاكنلا هل دقع دق ناك اذإو هيلع رارمتسإلا
 دقع يلصي ال وهو لوألا حاكنلا دقع نأل حاكنلا دمع ددجي نأ بحي هنإف ةبوتلاب

 نسم ريصخ ةنمؤم ةمألو نمؤي يح تاكرشملا اوحكنت الو ) ىلاعت هلوقل لطاب

 نسم ريخن نمؤم دبعلو اونمؤي ىح نيكرشملا اوحكنت الو مكبتجعأ ولو ةكرشم
 تانمؤم نهومتملع نإف ) ىلاعت هلوقو [؟١7 : ةرقبلا]( مكبجعأ ولو كرشم

 ١١[ :ةنحتمملا] [نسه نولحي مه الو مهل لح نه ال رافكلا ىلإ نهوعجرت الف
 هلدقعي مث يلصُيال نم انعمتجم يف دجوي هنإ ثيح دج ةريطخ ةلأسملا هذهو

 حاكتلا هل دقع نم نأ رركأو اهلوقأ يلصتو هللاب نمؤت ةنمؤم ةأرما ىلع حاكنلا

 دقع داعي نأ بحي هنإف ةيادهلاب هيلع هللا نم مث يلصيال يأ لاحلا هذه ىلع وهو

 يذلا لسحرلا اذهو ًاحيحص ًادقع حاكنلا دقع نوكيل ىرخأ ةرم هل حاكنلا

 اوبرقي الف سحب نوكرشملا امنإ ] ىلاعت هلوقل ةكم لحخدي نأ هل لحيال يلصيال

 يلصيال وهو هسفن نع هجح امأو [7/8:ةبوتلا] (اذه مهماع دعب مارحلا دجسملا

 يدؤي نأ هيلعف نآلا ةضيرفلا دؤي مل وهو حيحص الو لوبقم الو ئزحب ريغ هنإف
 ناك نإ هنع يدؤي الو ريغلا كلذ هب عفتنيال هريغ نع هجح كلذكو ضرفلا

 هلوقل تادابلا هنم حصتال رفاكلاو رفاك نم عقو هنأل كلذ ةضيرف نع اجح

 نوتأي الو هلوسربو هللاب اورفك مهنأ الإ مهتاقفن مهنم لبقت نأ مهعنم امو ] ىلاعت

 . [04:ةبوتلا] (نوهراك مهو الإ نوقفتيالو ىلايك مهو الإ ةالصلا
 نأل هؤاضق هيلع بجيال هنإف ةقباسلا لامعألا نم هكرت امل ةبسنلاب امأو

 رذع نودب ًادمع اهنقو نع ترخأ اذإ هنإف تقوب ةنقؤم ةدابع لك نأ حيحصلا

 اذه يف نوكت نأ بجي تقوب ةددحلا ةدابعلا نأل اهؤاضق عفنيال هنإف يعرش
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 غيسي يسعرش رذغ ريغب هدعب تلعف ولو حصت مل هلبق تلعف ولف ددحملا تقولا
 رهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم ” : لاق هه يبلا.نأل ًاضيأ حصت مل ريخأتلا

 رسخؤي نأ هيلع نوهي ناسنإ لك ناكل لاحلا هذه يف اهئاضقب انلق ول اننألو "در

 . تقولا دعب اهب ىتأ اذإ هعفني مادام اهتقو نع ةتقؤملا ةدابعلا وأ اهتقو نع ةالصلا

 تاعاطلا لعف يف رمتسي نأو احوصن ةبوت هللا ىلإ بوتي نأ لئاسلا خألا ىلعف
 ةبوتلاو رافغتسألا نم رثكي ةحلاصلا لامعألا ةرثكب لجو زع هللا ىلإ برقتلاو

 ىلع اوفرسا نيذلا يدابعاي لق ) : ىلاعت لاق دقو هركذ ام ىلوتام ءاضق همزليالو

 (ميحرلا روفغلا وه هنإ ًاعيمج بونذلا رفغي هللا نإ هللا ةمحر نم اوطنقتال مهسفنأ

 ناك ولو هنم دبعلا بوتي بنذ لكف نيبئأتلا ف تلزن ةيآلا هذهو [57:رمزلا]

 . هيلع بوتي هللا نإف لجو زع هللاب اكرش

 رسّيملاب بعليو ىّلصو ّجَح نم مكح

 : لاؤس ٠

 مكح امف هيلع نهاريو رسيملا بعلي هنكلو يلصيو تيبلا جح لجر
 ؟ © . اذه يف عرشلا

 : ىوتفلا ه

 هنمضتي امل هعرحت ىلع نوملسملا عمجأو هباتك يف ىلاعت هللا همرح رسيملا

 نسيذلا اهيأاي ) ىلاعت هللا لاق رايدلا داسفو لاومألا حايتجإو ررغلاو دسافملا نم

 هوبنتجاسف ناطيشلا لمع نم سحر مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا امنإ اونمآ

 رسمخملا يف ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيب عقوي نأ ناطيشلا ديري.امنإ « نوحلفت مكلعل

 [نوهتنم متنأ لهف ةالصلا نعو هللا ركذ نع مكدصيو رسيملاو

 ١ - بردلا ىلع رون ىواتف .



 ترف ةرمعلاو جملا لئاضل

 . -81١29[ :ةدئاملا]

 يذلا رسسملا ببسب نيجاتحم نيزوعم ئغلا دعب اوحبصأ سانأ مكو

 موصيو جحي ناك يذلا لئاسلا هنع لأس يذلا لحرلا اذهو هنولمعتسيو هنوطاعتي

 هللا ىلإ بوي نأو هسفن ف هللا يقتي نأ هيلع بحي رسيملا ىطاعتي هنكل يلصيو
 نأ امإ وهو لحألا هأجفي نأ لبق لاحلا يف لعف امع علقي نأو هبنذ نم ىلاعت .

 ايندلا يف ةبوقعلا هب تلح دقف ًامراغ ناك نإف ًامراغ نوكي نأ امإو ًامناغ نوكي

 لبقي الو هقفنأ نإ هيف هل كرابيال هبستكا ام لك نإف ًامئاغ ناك نإو ةرحآلا لبق

 . همنغ هريغلو همرغ هيلع ناك هفلح اذإو هب قدصت نإ هنم

 لحو زع هللا يقتي نأ مرحم هجو ىلع الام بستكا نمؤم لك ىلعف





 0 يكلا مرحلا

 ه1 41١ ماع ىتح ه١ 407 نم ةرتفلا يف





 كرك ةرمملاو م ١ لئاضف

 جحلا

 مامإو نييبنلا متان دمحم انيبن ىلع ملساو يلصأو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . دعبامأ نيعمجأ هباحصاو هلآو ىلعو 2 نيقنملا

 ؟ هتيضرف ركنأ نم مكحو . جحلا ضرف قم ًالوأ

 لاوقأ حجرأ ىلع ةرشاعلا وأ ةرجحلا نم ةعساتلا ةنسلا يف جحلا ضرف
 نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو ) ىلاعت هللا لوقي ناك هضرف نأل ؛ ملعلا لهأ
 يف ةيآلا كلتو « 2” 4 نيملاعلا نع ىيغ هللا نإف رفك نمو ًاليبس هيلإ عاطتسا

 . ةرجهلا نم عست ةنس دوفولا ماع لزانلا نارمع لآ ةروس ردص
 لبق تناك - ًافرش هللا اهداز ةكم نأ «ملعأ هللاو هضرف رخأت ةمكحو

 هيلع هللا ىلص يبنلل ئئستي سيلف « شيرق نم نيكرشملا ةرطيس تحت ةنسلا كلت
 ءديعبب ةيبيدحلا ةرمع رمأ امو ءلمكألا هجولا ىلع اوجحي نأ هباحصأو ملسو
 نسم تس ةنس هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نوكرشملا دص دقف

 اا . مهكرمع مامتإ نع ةرجملا

 نوكي نأ الإ « مالسإلا نع دترم رفاك وهف جحلا ةيضرف ركنأ نمو
 ةيداب يف ئشانو « مالسإب دهع ثيدحك هب هلهج نكمي نمت وهو « كلذب الهاج
 هلا نيبيو ,فرعيو «هلهجب رذعي اذهف ءًافيش مالسإلا ماكحأ نم فرعيال ةديعب

 . هتدرب مكح هراكنإ ىلع رصأ نإف « مكحلا
 ىلع هنكلو ؛ رفكيال اذهف هتيضرفب هفارتعا عم انواهق هكرت نم امأو

 . هرفكب ملعلا لهأ ضعب لاق دقو « ميظع رطخ
 امنإ :لاق نم مهنمف ءاهوجو يف ءاملعلا فلتخا دقف : ةرمعلا امأو

 يه لاقف «هريغو يككملا نيب قرف نم مهنمو « ةنس اههإ :لاق نم مهنمو «ةبحاو

 ١ - ةيآلا نارمغ لآ ةروس : /81 .
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 . يكملا ىلع ةبجاو ريغو .يكملا ريغ ىلع ةبحاو

 نسم ندأ اهوجو نكل هريغو يكملا ىلع ةبحاو اهنأ : يدنع حجارلاو
 مالسسإلا ناكرأ دحأ هنأل ,ةدكؤم ةضيرف جحلا بوجو نأل , جحلا بوجو

 . ةرمعلا فالخب

 ٠ رفسلاب ةقلعتملا ماكحألا : ايناث :

 نأ مهملا نم ناك ءرفس هسفن وه لب ءرفسلا نم هل دبال جحلا ناك امل

 . انه رفسلا ماكحأ ضعب نع ملكتن

 : يلي اميف صخلتيو ةالصلاب لصتيام اهمهأ « هب قلعتت ماكحأ رفسللف
 هئوضو يف هلحو نإ ءاملاب رهطتي نأ هيلع بحي رفاسملاف : ةراهطلا يف : ًالوأ

 برضيف ؛هنم هيديو ههجوب حسمف ًابيط ًاديعص مميت هدجي مل نإف « هسغو

 ..هعوك ىلإ هعباصأ فارطأ نم هيفكو هلك هجو حسمي مث , ةدحاو ةبرض سرألا

 هب ضقتنت ال « ةلماك ةراهط ارهطتم نوكي كلذبو ,هعارذ نم هفك لصفم وبو
 . ءاملا دوجوب وأ « ءاملا ةروط

 اذإف «هتبانج تعفتراف مميت ءاملا دي حلو ةبانج رفاسملا ىلع لصح اذإف

 ملو طئاغ وأ لوبب ثدحأ اذإو ؛لاستغألا هيلع بجوو ةبانحلا تداع ءاملا دجر

 ءوضولا هيلع بجوو هثدح داع ءاملا دجو اذإف ؛هثدح عفتراف مميت ءاملا دب

 دجو اذإف ءنينس رشع ءاملا دجي مل نإو ملسملا ءوضو بيطلا ديعصلا ) : ثيدحل

 لدب ماسلا روهط ) رخخآ ثيدح يفو . 2 (هترشب هسميلو هللا قتيلف ءام
 . حيحص نسح ثيدح يذزمرتلا لاقو دمحأ هاور (ملسملا ءوضو

 يرابلا حتق.يطقرادلاو نابح نباو يذمرتلا هححصو نئسلا باحصاو دمحأ هاور:رجح نبا لاق - ١

 باوبأنم .ءاسملا دسحي مل اذإ بنجلل مسيتلا يف ءاحام باب.يذمرتلا دنع وهو. 01١

 . حيحص نسح : لاقوء١ 1717/١ ةراهطلا
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 حسم هنإف ميقملا فالخبو « اهيلايلب مايأ ةثالث هيفخ ىلع حسمب رفاسملاو

 . طقف ةليلو ًاموي

 رسصعلاو رهظلا يهو ةيعارلا ةالصلا يلصي رفاسملاف : ةضيرفلا ةالص يف : ًايناث

 ءاوس « اهيلا عجري ىح هدلب نم جرخي نأ نيح نم طقف نيتعكر ةرخآلا ءاشعلاو
 هللا يضر كلام نب سنأ نع يراخبلا حيحص يفف . ترصق مأ هرفس ةدم تلاط'

 ةجح يف نيسعي ةكم ىلإ ةنيدملا نم ملسو هيلع هللا ىلص يبلا عم انجرخ هنع

 نسب سنأل ليقف . ةنيدملا ىلإ انعجر ىح نيتعكر نيتعكر يلصي ناكف عادولا

 ةشئاع نعو 2 (ارشع اه انمقأ : لاق ؟ائيش اب متمقأ) : هنع هللا يضر كلام

 رفسلاو رضحلا يف نيتعكر اهضرف نيح ةالصلا هللا ضرف )كلاق اهنع هللا يضر

 ., 29 ( رضحلا ةالص يف ديزو رفسلا ةالص ترقأف

 ةرم الو ء هرفس يف متأ هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ظفحي ملو

 ىلإ ةيعابرلا ةالصلل رفاسملا رصق نأ ىلإ ملعلا لهأ نم ريثك بهذ اذهلو ؛ةدحاو

 نامخذع انب ىلص :لاق ديزي نب نمحرلا دبع نع يراخبلا حيحص فو
 هنع هللا يضر دوعسم نبا هللا دبعل كلذ ليقف تاعكر عبرأ نيم هنع هللا يضر

 ءنيستعكر يسم. ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تيلص لاق مث ,عجرتساف

 باطخلا نب رمع عم تيلصو « نيتعكر ىيم.هنع هللا يضر ركب يبأ عم تيلصو

 (9 (ناتلبقتم ناتعكر تاعكر عبرأ نم يظح تيلف « نيتعكر نيم هنع هللا يضر

 بئاصملا نم هنع هللا يضر نامثع مامتإ لعج هنع هللا يضر ٍدوعسم نبا نأكف .

 .هفالخ ىلع هيبحاصو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةنس نأ نيبو « هل عجرتسا نيح

 .551/؟يرابلا حتف. رصقي ىح ميقي مكو ريصقتلا يف ءاجام باب -ةالصلا ريصقت باتك _ يراخبلا - ١

 . 075/9 يرابلا حتف . هعضوم نم جرح اذإ رصقي باب -ةالصلا ريصقت باتك-يراخبلا - ؟

 . 555/9 يرابلا حتف - نم ةالصلا باب - ةالصلا ريصقت باتك:- يراخبلا- *
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 نسم نينسس يناسمث وأ نينس تس ئم يف رصقي هنع هللا يضر نامثع ناك دقو

 هللا يضر رسمع نبا ثيدح نم هنع ملسم حيحص.يف امك « متأ مث « هتفالخ

 رمعو ركب وباو ءرفاسملا ةالص نمي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلص لاق هنأ امهنع

 ءهنع هللا يضر هآر ليوأستل همامتإ ناكو نينس تس لاق وأ نامث نامئعو

 . ليوأتلا كلذ يف ليواقألاو راثآلا تفلتخاو

 حيحص يفف مامتإلا هيلع بجي هنإف متي مامإ فلح رفاسملا ىلص اذإ امأ

 امهنع هللا يضر سابع نبا تلأس ) :لاق يلذهلا ةملس نب ىسوم نع ملسم

 مساقلا يبأ ةنس نيتعكر :لاق ؟ مامإلا عم لصأ م اذإ ةكمب تنك اذإ يلصأ فيك

 عم ىلص اذإ رمع نبا ناك ) :لاق عفان نع ًاضيأ هيفو . ("" ملسو هيلع هللا ىلص

 . "7 (نيتعكر اهالص هدحو اهالص اذإو « ًاعبرأ ىلص مامإلا

 (هب متؤيل مامإلا لعج امنإ):ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق كلذ ديؤيو

 . 7 (اومنأف مكتافامو ءاولصف متكردأ امف ) : هي يبنلا لوق مومعو

 ثيح ةنسف ءاشعلاو برغملا نيب وأ رصعلاو رهظلا نيب رفاسملا عمج امأو

 نسبا نع يراخبلا حيحص يف امل - ًارئاس ناك ثيح يأ - ريس رهظ ىلع ناك

 رهظلا ةالص نيب عمجي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك :لاقامهنع هللا يضر سابع

 . 2” ءاشعلاو برغملا نيب عمجيو ءريس رهظ ىلع ناك اذإ رصعلاو

 هنأف « ني عمجي نكي مل ه يبنلا نأل « عمجي الأ ةنسلاف ًالزان ناك اذإ امأ

 مون وأ هيضقي لغشل كلذ ىلإ جاتحا اذإ اميسال « سأب الف عمج نإو « ًالزان ناك

 ١ - ةففف) ثيدحلا جحلا باتكو (/) دثيح ويرفاسملا ةالص باتك ملسم حيحص رظني ”

 ١ - يورنلا حرشب ملسم حيحص © / 3١7 .

 ٠ . 5414/1 يرابلا حتف . دعاقلا ةالص باب -ةالصلا ريصقت باتك- يراخبلا -

 199/5 يرابلا حتراقولاو ةنيكسلاب تأيلو ةالصلا ىلإ ىعسيال باب - ناذألا باتك- يراخبلا -

 0. 91/9/1؟يرابلا حتف ,ءاشعلاو برغملا نيب رقسلا نيب عمجلا باب- ةالصلا ريصقت باتك-يراخبلا - ه
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 *: يبسنلا نأ هنع هللا يضر ةفيحح يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يفو « هيف حيترسي

 يأ - ةرحاسم لاب جرخ ) : ةفيحح وبأ لاق ةكمت حطبألاب هل تناك ةبق نم جرح

 ) (نيتعكر رسصعلاو « نيتعكر رهظلا ىلصف أضوتف ءاحطبلا ىلإ - رحلا ةدش

 امهنع هللا يضر سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ملسم حيحص قو :ثيدحلا

 « رصعلاو رهظلا نيب عمجف كوبت ةوزغ يف اهرفاس ةرفس يفي ينلا عمج) :لاق
 دارأ : لاق « كلذ ىلع هلمحام :سابع نبال تلقف :ديعس لاق « ءاشعلاو برغملاو

 .©7ًامامت هوحن هنع هللا يضر لبج نبا ذاعم نع ملسملو . 2 ( هتمأ جرحي الا

 . قيضو جرح يف اهعقوي : هتمأ جرحي ئيعمو

 امك لفاونلاب عوطتي نأ هل عرشي رفاسملاف : ةلفانلا رفاسملا ةالص يف : ًاثلاث

 ةالصو دجسملا ةيحتو ىحضلاو رتولاو ليللا ةالص يلصيف « ميقملا عوطتي

 ) :لاق امهنع هللا يضر مع نب هللا دبع نع يراخبلا حيحص فو .فوسكلا

 ثبلي املق مث ملسي مث ءاثالث اهيلصيف برغملا رخؤي ريس هلجعأ اذإ هب يبنلا تيأر

 ينعي . «9 ءاشعلا دعب حبسي الو ؛ملسي مث نيتعكر اهيلصيف ءاشعلا مقي يح

 لاق راسي نب ديعس نع نيحيحصلا يفو -ليللا فونج نم موقي نيح لفنتيال
 ترتوأف تلزن حبصلا تيشخ املف . ةكم قيرطب رمع نب هللا دبع عم ريسأ تنك

 ىسلب : تلق « ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف كل سيلأ :لاقف « هتربخأف هتقحلا مث «

 . 29 ( ريعبلا ىلع رتوي ناك د هللا لوسر نإ :لاق .هللا٠

 ىلص يبنلا ىأر هنأ دحأ نريحأ ام ) :لاق ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نعو

 ١ - يرابلا حتف . سانلا ءرضو لضف لامعتسا باب -ءوضولا باتك- يراخبلا ١/5514 .

  - 37يورنلا حرشب ملسم حيحص /"

 يرابلا حتف . رفسلا يف ًاثالث برغملا يلصي باب -ةالصلاريصقت ةباتك-يراخبلا - ؛ 97/5/7 .

 3 حيحص رت رت ير . 188/7 يراخبلا حيحص - ةبادلا ىلع رتولا باب - رتولا باتك - يراخبلا - ه
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 اهنيب لحد هه يبنلا نأ تثدح اهنإف « عناه مأ الإ ىحضلا يلصي ملسو هيلع هللا

 . "7 ( تاعكر نامت ىلصف « ةكم حتف موي

 دججسملا مكدحأ لخد اذإ):لاق هه يبلا نأ هنع هللا يضر ةداتق يبأ نعو ٠

 يف اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم امهنمو © ( نيتعكر يلصي يح سلحي الف
 هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ ) :لاق # يبنلا نأ : فوسكلا ةالص ةصق

 اوعزفاف - نيفسخنم ىنيعي - امهومتيأر اذإف « هتايحل وأ دحأ تومل نافسحخنيال

 , "7 ( ةالصلل

 اتقو امهيف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا صخي مل ناماع نائيدحلا ناذهو
 . رفس نود ةماقإ الو ء تقو نود

 هسسيلع 8 يبلا ناك ) :لأق هللا دبع نب رباح نع يراحبلا حيحص قو:

 لمتحت (عوطتلا) يف (لأ)و 2 (ةلبقلا ريغ يف بكار وهو عوطتلا يلصي ملسو
 ءاقب لصألا نأ - فارغتسإلا يأ -يناثلا ديؤيو- قارغتسإلا لمتحتو « سنجلا

 لسيلدلا دري ملو ؛ هكرت ىلع ليلد دري بح « هتيعورشم ىلع لفاونلاب عوطتلا

 نع ملسم حيحص يفف «ءاشعلاو برغملاو رهظلا ةبتار يف الإ ملعن اميف كرتلا ىلع
 يف رمع نبا تبحص :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نب مصاع نب صفح

 هلحر ءاج ّح « هعم انلبقأو لبقأ مث نيتعكر رهظلا انل ىلصف :لاق. ةكم قيرط

 اسان ىأرف « ىلص ثيحب قرشملا وحن ةتافتلا هنم تناحف « هعم انسلجو سلجو

 ول : لاق - ةلفان نولصي يأ - نوحبسي تلق ؟ءالؤه عنصيام :لاقف ءامايق

 ١ - يرابلا حتف . رفسلا يف ىحضلا ةالص باب -دجهتلا باتك- يراخبلا 51/7 .

 . 48/7 يرابلا حتف . ىثم نثم عوطتلا يف ءاحام باب -دجهتلا باتك يراخخبلا - ؟

 . 758/5 يرابلا حتف . فوسكلا يف مامإلا ةبطخخ باب - فوسكلا باتك - يراخبلا - "

 حتف.هب تهحروت امثيحو باودلا ىلع عوطتلا ةالص باب - ةالصلا ريصقت باتك- يراخبلا - 4

 . ال ه/7 يرابلا
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 هللا لوسسر تبحص ينإ يخأ نباي - يخأ نبأب ينالص تممتأل ًاحبسم تنك

 هلثم ركذو . هللا هضبق يح نيتعكر ىلع دزي ملف رفسلا يف ملسو هيلع هللا ىلص
 يف مكل ناك دقل) : ىلاعت هللا لاق دقو :لاق مث . '” نامثعو رمعو ركب يبأ نع

 ءاسشعلاو برغملا نيب عمجلا يف هثيدح نم قبسو 7 (ةنسح ةوسأ هللا لوسر
 . امهل ةبتار يلصيال © يبلا نأ ىلع لديام

 يأ (تممتأل ًاحبسم تنك ول ) هلوقب امهنع هللا يضر رمع نبا دارمو
 هنع حص هنأ ليلدب .اهتممتأل هبتار نم يضيرف هب لمكت امب اعوطتم تنك ول
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ربخيو « هتلحار ىلع عوطتي ناك هنأ هنع هللا يضر
 . هلعفي ناك

 يف عوطتي مل نم باب)هحيحص يف - هلل همحري -يراتخبلا مجارت نمو
 ةالصلا ربد ريغ يف رفسلا يف عوطت نم باب)و « 7 ( ااهلبقو ةالصلا ربد رفسلا
 , © (اهلبقو

 ئسيش ىلع نكي مل ه6 يبلا نأل ءارفسو ًارضح اهيلصيف رحفلا ةبتار امأ

 يف امك أدبأ امهعدي نكي لو « رجفلا يعكر ىلع هنم ادهاعت دشأ لفاونلا نم

 . اهنع هللا يضر ةشئاع نع يراخبلا حيحص

 هه يبنلا عم ناك هنأ : هنع هللا يضر ةدانق بأ نع ملسم حيحص فو
 مهرمأ © يبنلا نأو ء.سمشلا تعلط ّىح « رحفلا ةالص نع مهمون ةصق ركذد

 هي هللا لوسر ىلصف « ةالصلاب لالب نذأ مث أضوتف لزن مث , مفاكم نع اوراسف

 يبأ ثيدح نم هوحن هلو ؛ موي لك عنصي امك عنصف ةادغلا :ىلص مث « نيتعكر

 ١ - يورنلا حرشب ملسم حيحص 7١4/8 .

 - ةيآلا بازحألا ةروس : 5١ .

 * - يرابلا حتف . ةالصلا ريصقت باتك - يراخبلا 977/5 .

 . 01/8/75 يرابلا حتف . ةالصلا ريصقت باتك > يراخبلا - +
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 . هنع هللا يضر ةريره

 الأ ىري سانلا ضعب نأل « ةلفانلاب رفاسملا عوطت يف ثيدحلا انلطأ امنإو

 عوطتيال هنأ ليلدلا هيلع لد يذلا نأ انركذ امث نيبت دقو « اقلطم رفاسملل عوطت

 ؛ هتيعورشم ىلع قابف لفاونلا نم كلذ ادع امو « ءاشعلاو برغملاو ءرهظلا ةبتار

 . قفوملا هللا

 ناك ثيح ؛ ةبوكرم هرهظ ىلع وهو رفسلا يف عوطتي نأ رفاسمللو
 هللا دبع نب رباج نع يراخبلا حيحص يفف « ةلبقلا ةهج ىلإ نكي مل نإو .ههحجو

 نأ دارأ اذإف قرشملا وحن هتلحار ىلع يلصي ناك خه يبنلا نأ ) : امهنع هللا يضر

 . 9 (ةلبقلا لبقتساف لزن -ةضيرفلا نيعي- ةبوتكملا يلصي

 عفدو سانيإلل ةقفر رفاسملا عم نوكي نأ يغبني هنأ : رفسلا ماكحأ نمو '

 يف داهجلل ةينيد ةحلصم وأ ةجاحلا الإ هدحو لجرلا رفاسي نأ يغبني الف «ةحجاحلا

 :امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع يراخبلا حيحص يفف « هوحنو هللا ليبس
 ليلب بكار راس ام « ملعأ ام ةدحولا ينام سانلا ملعي ول ) :لاق دي يبنلا نأ

 4ف]
 ( هدحو

 هيلع لصح ول يفخيال ىح « هناونعو هما تبثيام هعم نوكي نأ يغبنيو

 . هريغ وأ ثداحب فلت

 ءاوسم ؛ مرجم نودب رفاست نأ ةأرملل زوجيال هنأ : رفسلا ماكحأ نمو

 ةباش تناك ءاوسو « هريغل وأ جحلل ناك ءاوسو « ًابيرق وأ ًاديعب رفسلا ناك
 ءال مأ اقابحاصو اهراقا نم ءاسن اهعم ناك ءاوسو ؛ءاهوش زوجع مأ ةليمج

 يفف هريغ يف مأ ةرايط يف كلذ ناك ءاوسو « ال مأ اهتمالس نظلا بلغأ ءاوسو
 بطخي 6# يبنلا تعمس ) :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم نيحيحصلا

 ١ - يرابلا حتف . ةبرتكملل لرتي باب - ةالصلا ريصقت باتك - يراخبلا حيحص © / 91/8 .

 او يرابلا حتف . هدحو ريسلا باب - داهجلا باتك - يراخبلا حيحص - ١
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 ا لااا

 يذ عم الإ ةأرسملا رفاست الو ؛مرحم وذ اهعمو الإ ةأرماب لحجر نولخيال :لوقيو

 تبتتكا ينإو « ةجاح تحرحخ قأرما نإ : هللا لوسراي : لاقف لحجر ماقف ؛ مرح

 , 0 ( كتأرما عم جحف قلطنا : هب يبنلا لاقف « اذكو اذك ةورغ

 نود رفسب هديقي ملو «مرحم نودب ةأرملا رفس نع يهنلا ه4 يبنلا قلطأف

 كلذ لدف « هتأرما نع لجرلا «لاح نود لاحب الو ءىرخأ نود ةأرمإب الو ءرفس"

 . قالطإلا ىلعو مومعلا ىلع

 وأ ةبارقب ًادبؤم ًاميرحت اهحاكن هيلع مرحي نم لكو ةأرملا جوز :مرحناو 0

 . ةرهاصم وأ عاضر

 «لزن نإو نبالاو ء الع نإو بألا :ةعبس عاضرلا وأ ةبراقلا نم مراح اف

 نإو لاخملاو « الع نإو معلاو « لزن نإو تمألا نباو « لزن نإو هنباو خألاو

 . الع

 ةأرملا جوز نباو ء الع نإو ةأرملا جوز وبأ : ةعبرأ ةرهاصملا نم مراحناو

 طرشب تلع نإو ةأرملا ما جوز عبارلاو « تلزن نإو ةأرملا تنب جوز و« الع نإ

 . نإ لحخد دق نوككي

 مرحلا يف نايفكيال نونحملاو ريغصلاف ًالقاع غلاب مرحما نوكي نأ طرتشيو

 . امهريغ نع ًالضف امهسفنأ نع عافدلا ناعيطتسيال امهنأل

 عيطتست ال اهنأل ؛ جحلا اهيلع بجي مل امرحم ة ةأرملا دحت مل اذإف اذه ىلعو

 . ًاليبس هيلا

8 
 و

0 

 نأ

 ٠ ةرمعلاو جحلا بوجو طورش : اثلاث :

 :مظانلا لوق يف ةعومجم ةسمخف ةرمعلاو جحلا بوجو طورش امأو

 رذع هل ناك وأ ةجاح هتأرما تحرخف سيح يف بتتكا نم باب- داهجلا باتك- يراخبلا حيحص - ١

 . 1452١ 11/5 يرابلا حتف ؟ هل نذؤي له 1 ف ؟ لذ
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 ناوت الب ةرم رمعلا ف نابحاو ةرمعلاو جحلا

 ةيلج ةردق غولب لقع 20١ ةيرحاتلك مالسإ طرشب

 : امهوحول طرتشيف

 جح ول هنم حصيالو لب « جحلا هيلع بجيال مالسملا ريغف مالسإلا : الوأ
 دجسمللا اورقيالف سحب نوكرشملا امنإ ] ىلاعت هلوقل ةكم هلومحد زوحيالو لب ؛

 . 9 ( اذه مهماع دعب مارحلا

 نكلو«ةكم مرح لوخد هرفك ناك ببس يأب ًارفاك ناك نمل لجيالف
 نسم حجارلا لوقلا ىلع مالسإلا عورف نم هريغو جحلا كرت ىلع رفاكلا بساحي
 «نولءاستي تانج يف « نيميلا باحصأ الإ / : ىلاعت هلوقل , ملعلا لهأ لاوقأ

 مسعطن كن ىلو «نيلصملا نم كن مل اولاق ء رقس ف مككلسام « نيمرجملا نع

 اناتأ يح ؛ءنيدلا مويب بذكن انكو ؛نيضئاخلا عم ضوخن انك و « نيكسملا
 . 9 !نيقيلا

 لبق نم انونحب ناسنإلا ناك ولف « جحلا هيلع بحيال نونجماف لقعلا :ًايناث

 . اينغ ناك ولو جحلا هيلع بحيال هنإف « تام ىح غلبي نأ

 جح ول نكل « هيلع بجيال هنإف غولبلا نود ناك نمف : غولبلا :ًاثلاث
 يلا ةأرملل ه يبلا لوقل مالسإلا ةجح نع هئزجيال نكلو ,حيحص هجح نإف

 نع هئزجيال هنكلو . "7 ةرجأ كلو معن :لاق ؟جح اذهلأ : لاقو ًايبص هيلا تعفر

 هيلإ رمألا هجوتي الو ءاهنع هئرجي نح امي رمألا هيلإ هحوي مل هنأل « مالسإلا ةجح
 . غولبلا دعب الإ

 ماحزلا اهيف رثكي ىلا مساوملا لثم يف هنإ : لوقأ نأ بحأ ةبسانملا هذهيو

 ١ - ةيآلا ةبوتلا ةروس : 78 .

 ” - غو - ”8 : تايآلا رثدملا ةروس ,

 . ؟ا/1/ "ع جح نم رحأو يبصلا جح ةحص باب باتك - ملسم حيحص - *
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 الو جب اومرحي الأ ىلوألا مهكسانم مامتإ ةاعارمو راغصلل مارحإلا اهيف قشيو
 مامتإ نع اولغش امبرو « مهرومأ ءايلوأ ىلعو مهيلع ةقشم هيف نوكي هنأل . ةرمع

 نسم ةعسس يف مفإف « مهيلع بجي مل جحلا مادامو ؛ جرح يف اوقبيف ؛ مهكسن

 لوغشم كولمم هنأل  جحلا هيلع بجيال كولمملا قيقرلاف « ةيرحلا :ًاعبار
 . هيلإ ليبسلا عيطتسيال جحلا كرتب روذعم وهف « هديسب

 هلام ارداق ناسنإلا ناك نإف : ندبلاو لاملاب جحلا ىلع ةردقلا : ًاسماخ

 ةأرما نا : امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل هنع جحي نم بيني هنإف « هندب نود
 هتكردأ يبأ نإ : هللا لوسراي :تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تلأس ةيمعئخ
 ءهنع جحأفا ةلحارلا ىلع تبثيال اريبك ًاخيش جحلا يف هدابع ىلع هللا ةضيرف
 . © عادولا ةجح يف كلذو (معن)لاق

 ىلص يبنلا رارقإو « جحا يف هدابع ىلع هللا ةضيرف هتكردأ : اهوق يفف
 هنإف « هندب نود هلامب ًارداق ناك نم نأ ىلع ليلد كلذ ىلع اهايإ ملسو هيلع هللا
 0 . هنع جحي نم ميقي نأ هيلع بحي

 هندبب ةكم ىلإ لوصولا عيطتسي الو « هلام نود هندبب ًارداق ناك نم امأ
 . هيلع بجيال جحلا نإف «٠

 جحلا نإف ًامرحم دجت مل نإف « اهل امرحم ةأرملا دحت نأ : ةردقلا نمو
 جحي ميقت نأ لاحلا هذه يف اهيلع بحي لع ءامعلا فلتخا نكل « اهيلع بحجيال

 وه له مرحلا دوجو نأ ىلع ءانب ملعلا لهأل نيلوق ىلع ؟جيال.وأ ؟ رمعيو اهنع
 ؟ هلصأ نم بوجولل طرش وه وأ ؟ ءادألا بوحول طرش

 نإو « بوحولل طرش مرحملا نأ - هللا مهمحر - ةلبانحلا دنع روهشملاو
 . اهنع جحي نم ميقت نأ اهمزليالو جح اهمزليال ًامرحم دحتال يلا ةأرملا

 ل توملل وأ امهوحنو مرهو هنامزل زجاعلا نع جملا باب - جحلا باتك- ملسم حيحص - ١
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 : جحلا تيقاوم : ًاعبار ه

 : نومسق ىلإ مسقنتو

 : ةينامزلا تيقاوملا : لوألا مسقلا ٠

 يذ رشمعب امإ يهتنتو ءلاوش رهش لوحدب ةينامزلا :تيقاوملا ئدتبتو

 ٠ ححارلا لوقلا وهو « ةجحلا يذ مايأ نم موي رخآب وأ «ديعلا مويب يأ ةجحلا

 عمجلا يف حصألاو «عمج (هرهشأ) و "7 (تامولعم رهشأ جحلا ! : ىلاعت هلوقل

 , هتقيقح هب داري نأ

 سسسيلو ةثالثلا رهشألا هذه لالخ يف عقي جحلا نأ : نمزلا اذه ئعمو .

 يعسسلاو فاوطلا لثم نأ الإ , ةمولعم مايأ هل جحلا نإف , اهنم موي يأ يف لعفي

 رحخؤي نأ ناسنالل زوجي هنإف ءجحلل تقو هلك ةجحلا يذ رهش نأب انلق اذإ

 نأ هل زوجيالو ؛ةجحلا يذ رهش نم موي رخخآ ىلإ جحلا ىعسو ةضافإلا فاوط

 ةضافإلا فاوط لبق ةأرملا تسفن ول امك « رذعل الإ مهللا كلذ نع اهرخؤي

 فاوط ريخأت يف ةروذعم نذإ يهف « ةجحلا وذ جرخخ ىح سافنلا اهيلع ىقبو

 . ةضافإلا

 . جحلل ةينامزلا تيقاوملا يه هذه

 «ةنسلا مايأ نم موي يأ يف لعفت اهنإف يمز تاقيم اهل سيلف ةرمعلا امأ

 .هرمع لسك خ# يبنلا رمتعا جحلا رهشا يفو « ةجح لدعت ناضمر يف اهنكل

 ةدعقلا يذ يف تناك ءاضقلا ةرمعو « ةدعقلا يذ رهش يف تناك ةيبيدحلا ةرمعو

 هذه # يبا رايتخأل لضفو ةيزم اهل جحلا رهشأ يف ةرمعلا نأ ىلع لدي اذهو ؛

 1 | . . اهل رهشألا

 ١ - ةيألا : ةرقبلا ةروس : ل1١98 .
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 : جحلا رهشأ لوخد لبق جحلاب مارحإلا مكح و

 «جحلا رهش أ لوحخد لبق لبق مارحإلا يف - هللا مهمحر - ءاملعلا فلتخخا دقو

و دقعني هرهشأ لبق جحلاب مارحإلا نإ :لاق نم مهنمف
 هنأ الإءجحلاب ًامرح ىقبي

 . هرهشأ لبق جحلاب مرحي نأ هل هركي

 نوكيو «دقعنيال هنإف « هرهشا لبق جحلاب مرحأ اذإ هنإ : لاق نم مهنمو ش

 ع9 جحلا يف ت اخد : هه يبنلا لاق امك اهنأل , ةرمع ىلإ لوحتي يأ ةرمع

 روهنشملا لسرملا مزح نب ورمع ثيدح يف امك ءرغصألا جحلا © يبلا اهامسو

 ٠ ةيناكملا تيقاوملا :يباثلا مسقلا :

 ءململي « ةفحجلاو « ةفيلحلا وذ : يهو ةسمخ ةيناكملا جحلا تيقاومو

 . قرع تاذ «لزانملا نرق

 نسم ةييرق يهو ىلع رايبأب نآلا ىمسملا ناكملا يهف : ةفيلحلا وذ امأ:

 يهو « ةكم نع تيقاوملا دعبأ يهو « لحارم رشع وحن ةكم نع دعبتو «ةنيدملا

 . ةنيدملا لهأ ريغ نم اهب رم نم نملو ةنيدملا لهأل
 نيبو اهنيبو « ةكم ىلإ ماشلا لهأ قيرط يف ةميدق ةيرق يهف : ةفحجلا امأ

 الدب غبار نم نومرحي سانلا راصو ةيرقلا تبرخ دقو ؛لحارم ثالث وحن ةكم

 . اهنم

 ىلإ مه قيرط يف نميلا لهأل قيرط يف ناكم وأ لبج وهف :ململي امأو
 . يتلحرم وحن ةكم نيبو هنيبو « (ةيدعسلا ) ب مويلا ىمسيو « ةكم

 ىمسيو . ةكم ىلإ دجحن لهأ قيرط يف لبح وهف :لزانملا نرق امأو

 . نيتلحرم وحن ةكم نيبو هنيبو « (ريبكلا ليبسلا)نآلا

 ١ - جحلا باتك ( ملسم حيحص . هك يلا ةجح ةفص يف ليوطلا رباج ثيدح نم ةعطق وه 88/7 .
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 نيبو هنيبو ؛ ةكم ىلإ قارعلا لهأ قيرط يف نانكم يهف : قرع تاذ امأو

 . . ًاضيأ نيتلحرم وحن ةكم
 اهتقو دقف قرع تاذ امأو , 2 8و يبلا اهتقو دقف ىلوألا ةعبرألا امأف

 حصو . 2 اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم نئسلا لهأ هاور امك ًاضيأ ## يبا
 اي :اولاقف هيلا اوءاج نيح ةرصبلاو ةفوكلا لهأل اهتقو هنأ هنع هللا يضر رمع نع

 رمع للاقف انقيرط نع روح اهإو ًانرق دحب لهأل تقو 6# يبنلا نإ :نينموملا ريمأ
 . © مكقيرط نم اهوذح ىلإ اورظنا :هنع هللا يضر

 تبثي مل نإو ءرهاظ رمألاف هه هللا لوسر نع تبث نإف لاح لك ىلعو

 نيدشارلا ءافلخلا دحأ وهو «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ةنسب تبث اذه نإف

 ةدع يف لجو زع هللا مكحل هتاقفاوم ترج يذلاو « مهعابتاب انرمأ يذلا نييدهملا

 سايقلا ىضتقم ًاضيأ وهو ءاهنقو هنأ هي ينلا نع حصي مل اذإ اذه اهنم , عضاوم

 .هب راملاك راص هاذاح اذإف « هنم مارحإلا همزل تاقيمب رم اذإ ناسنإلا نإف

 وهو ءاذه انتقو يف ةميظع ةدئاف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع رثأ لو

 هقوف نم تاقيملا ذاح اذإ همزلي هنإف « ةرئاطلاب ةكم ىلإ امداق ناك اذإ ناسنإلا نأ
 امك ةدج ىلإ لصي نأ ىلإ مارحإلا ريخأت هل لحيالو « هتاذاحم دنع هنم مرحي نأ

 وأ وحلا يف وأ ضرألا يف نوكت نأ نيب قرفال ةارذاحملا نإف ؛ سانلا نم ريثك هلعفي

 وأ ململي ىذاحتف رحبلا قيرط نم رمت يلا رخاوبلا لهأ مرحي اذهو ءرحبلا يف
 . نيتاقيملا نيذه اوذاح اذإ اهنم نومرحيف اغبار

 ١ - يرابلا حتف « ةرمعلاو جحلل ةكم لهأ لهم باب -جحلا باتك- يراخخبلا .

 تاقيم باب -جحلا كسانم باتك -يئاسنلاو- ١ 47/7 :تيقاوملا يف باب -كسانملا باتك-دواد وبأ - ؟

 نأ ىلع لدي اذهو : قرع تاذ يف ثيداحألا دروأ نأ دعب رحح نبا لاق ١75/0. قارعلا لهأ

 . "9.0: 84/7 يرابلا حتف رظنا . يوقي قرطلا عومجمب ثيدحلا لاقو .ًالصأ ثيدحلا

 . 588/9 يرابلا حتف . قارعلا لهأل قرع تاذ باب جنلا باتك - يراخخبلا - ©
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 ناتمهم ناتلأسم

 ٠ ةيناكملا تيقاوملا لبق مارحإلا مكح : ىلوألا :

 نوكو ءاهتقو 6# يبنلا نأل « ةيناكملا تيقاوملا لبق مرحي نأ ناسنإلل هركي

 ىلاعتو هناحبس هللا دودح مدقت نم ئش هيف « اهيلا لصي نأ لبق مرحي ناسنإلا ,

 لسحر الإ نيموي وأ موي موصب ناضمر اومدقتال) :مايصلا ف ة يبلا لاق اذهلو
 همصيلف هموص موصي ناك ( 29 ,

 ةينامزلا دودحللا نم عرشلا هتقو ام ديقتن نأ انل يغبني هنأ ىلع لدي اذهو

 دقعني همارحإ نإف اهيلإ لصي نأ لبق مرحأ اذإ هنكلو « ةيناكملاو .
 هذه تققو امل # لوسرلا نأ يهو : اهيلع هبنأ نأ بحأ ةلأسم انهو

 وأ جسحلا ديري نمت نهلهأ ريغ نم نهيلع ىتأ نمو نل نه ) :لاق تيقاوملا
 (ةرمعلا 29 ,

 راييبأ - ةفيحلا يذ نم مرحي هنإف « ةنيدملاب رمو دحب لهأ نم ناك نمف
 الو « ةفيلحلا يذ نم مرحي هنإف ةنيدملاب رمو ماشلا لهأ نم ناك نمو - نآلا ىلع
 نم حجارلا لوقلا ىلع يلصألا ماشلا لهأ تاقيم ىلإ لصي يح رظنني نأ هل لحي

 ملعلا لهأ لاوقا .

 ٠ مارحإ نودب تاقيملا زواجت نم مكح : ةيناثلا :

 نيلاح نم ولخي الف مارحإ نودب تاقيملا زواحت نم :

 - اهب هنم مرحيف هيلإ عجري نأ همزلي ذئتيحف ةرمعلا وأ جحلل ًاديرم نوكي نأ امإ

 ١ - يراخبلا حتف . نيمريالو مري موصب ناضمر مدقتيال باب - موصلا باتك- يراخبلا 4//١7 .

 ١ - يرابلا حتف . ةرمعلا جحلل ةكم لهأ لهم باب - جحلا باتك : يراخبلا 814/7" .
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 دنع هيلعو , كسنلا تابجاو نم ًابجاو كرت دقف لعفي ل نإف « كسنلا نم دارأ
 . كانه ءارقفلا ىلع هعزويو , ةكم يف هحبذي مد ةيدف ملعلا لهأ

 تلا ءاوس « هيلع ئشال هنأل « ةرمعلاو جحلا ديريال وهو هزواجت اذإ امأو -
 يف تاقيملا نم مارحإلاب هانمزلأ ول اننأل كلذو ٠ ترصق مأ ةكم نع هبايغ ةدم

 يبنلا نع تبث دقو « ةرمعلا وأ ةرم نم رثكأ هيلع بجي جحلا ناكل ءاذه هرورم

 حجارلا لوقلا وه اذهو . عوطت وهف دازامو ةرم الإ رمعلا يف بجيال جحلا نأ ف

 . ةرمعلا الو جحلا ديريال تاقيملا زواحت نميف ملعلا لهأ لاوقا نم

 : اهلضفأو كاسنألا : ًاسماخ

 . دارفإلاو نارقلاو عتمتلا : ةثالث كاسنألا

 -لاوش رهش لوخد دعب يأ جحلا رهشا يف ةرمعلاب مرحي نأ : عتمتلاف

 . هماع نم جحلاب مرحي مث اهنم غرفيو

 ةرمعلاب مرحي وأ ًاعيمج امي مرحيف ةرمعلاو جحلا نيب نرقي نأ : نارقلاو

 . اهفاوط يف عورشلا لبق جحلا اهيلع لحدي مث اهدحو

 . هدحو جحلاب مرحي نأ : دارفإلا

 ٍيفاوفلتخاو « كاسنألا هذه نيب ريخم ناسنإلا نإ ىلع ءاملعلا روهمجو

 مهثحو هباحصأ هب رمأ 6# يبلا نأل  عتمتلا لضفألا نأ حيحصلاو  اهنم لضفألا

 ء ةلماك جحلا لاعفأبو « ةلماك ةرمعلا لاعفأب أي هنأل ًالمع رثكأ هنألو , هيلع

 نيب اميف لحلاب عتم ثيح ركبم تقو ف ةكم مدق نمل هريغ نم رسيأ هنألو
 . جحلاو ةرمعلا

 وأ ةاش نم ةيحضألا يف ئزحي امم ناربج ال ناركش يده عتمتلاب بجيو

 وأ يمي هفرعيو « هدعب ةثالثلا مايألا يف وأ ديعلا موي هحبذي « ةرقب وأ ةندب عبس

 مايألا نسمي زواجتيبال جحا يف مايأ ةثالث مايصف دجي مل نإف , اهنم لكأيو ةكم

 . هلهأ ىلإ عجر اذإ ةعبسو « ديعلا دعب ةثالثلا
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 هيلع يده الف درفملا امأ « هلدب و أ ىدملا بوحو ف عتمتملاك ن راقلاو

 : جحلا ءاهتلا ىلإ مارحإلا ءادتبا نم عتمتلا ةفص : ًاسداس ٠
 : ةرمعلا (أ) ٠

 بيتو ةبانجلل لستغي امك لستغا ةرمعلاب مرحي نأ دارأ اذإ : : ًالوأ
 سبلت ةأ ةأرملاو « نيضيبا ءادرو ارازا سبليو « هتيحلو هسأر يف دحيام بيطأب
 . ةنيزب جربت الا طرشب بايثلا نم تءاشام

 تقو نكي مل نإف ءاهدعب مرحيل ةضيرف تقو ناك نإ ةضيرفلا يلصي مث : اناث
 يبنلا نع تبغي مل هنأل ٠ ؛مارحإلا ةنس ةينبال ءوضولا ةنس ةينب نيتعكر ىلص ةضيرف

 . ةنس مارحالل نأ

 كيل ) : لوقيف ةرمعلا يف لوحدلا ىون ةالصلا نم غرف اذإ مث : ثلاث
 كيرشال كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نأ كيبل كل كيرشال كيبل . كيبل مهللا
 راثكإلا نسيو ؛« ةأرملا هيفختو كلذب هتوص لحرلا عفري (ةرمع مهللا كيبل)(كل
 . اهعطق فاوطلاب أدب اذإف . فاوطلا أدبي بح ةيبلتلا نم

 رحعآ وهو ياميلا نكرلاب رم اذإف هراسي نع تيبلا لعجيو فرحني مث
 ةعبس فوطيو «ليبقت نودب رسيت نإ ئميلا هديب هملتسا رجحلا لبق هب رمي نكر
 . فاوطلا عيمج يف عيطضيو ىلوألا طاوشأ ةثالثلا يف لجرلا لمري , طاوشا

 نأ :عابطضإلاو , ىطخملا ةبراقم عم يشملا يف عارسإلا وه : لمرلاو
 للا ركذيو . رسيألا هقتاع ىلع هيفرطو نميألا هطبإ تحت ءادرلا طسو لعجي
 رجحلا ىتأ امكلو بلق ة روضحو عوشح يف بحأ اهب وعديو ؛.هفاوط يف هحبسيو
 ايندلا يف انتآ انبر ) :دوسألا رجحلاو يناميلا نكرلا نيب لوقيو (ربك) دوسألا
 . 29 4 رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا قو ةلسح

 لب وك لوسرلا ةنس نم لصأ هل سيلف طوش لكل نيعم ءاعدب ديقتلا امأو

 ١ - ةيآلا ةرقبلا ةروس : 5١١ .
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 . ةثدحم ةعدب وه

 ماسسحزلا تقو يف سانلا ضعب هب لخي رمأ ىلإ فئاطلا هبتني نأ يغبنيو
 عسسم رجنحلاب فوطي الو يناثلا بابلا نم جرخيو رجحلا باب نم لحدي هدجتف

 رسححلا باب نم لعد نمف « ةبعكلا نم هرثكأ رجحلا نأل اطنخ اذهو . ةبعكلا
 . هفاوط حصي الف تيبلاب فاط دق نكي مل يناثلا بابلا نم جرختو

 ولو « ميهاربا ماقم رازو نيتعكر ىلص فاوطلا نم ىهتنا اذإف : اسماخ

 هللا وه لق)' ةيناثلا فو (نورفاكلا اهيأي لق ) ىلوألا ةعكرلا يف أرقي هنع دعب
 عدي نأ لجأ نم ةنسلا هب تءاج امك نيتعكرلا نيتاه فيفخت نسيو [دحأ

 . هنم هب قحأ وه نمل ناكملا

 ادي طاوشأ ةعبس -امهنيب يأ - ةورملاو افصلاب فوطي مث : ًاسداس

 نإ] ىلاعت هللا لوق أرقي نأ افصلا ىلع لبقأ اذإ ةنسلاو - ةورملاب متايو افصلاب

 فوطي نأ هيلع حانح الف رمتعا وأ تيبلا جح نمف هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا

 ىعسسي امنإ هنأ كلذ رضحتسيف © (ميلع ركاش هللا نإف ًاريخ عوطت نمو امم؛

 ةلبقلا لبقسم فقيو افصلا ىلع دعصيو . لجو زع هللا رئاعش ميظعت لجأ نم
 كلملا هل هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال ) : لوقيو دمحيو هللا ربكيو هيدي ًاعفار

 هدبع رصنو هدعو رحبأ هدحو هللا الإ هلإ ال ريدق ئش لك ىلع وهو دمحلا هلو

 دسيعي مث وعدي مث« , ركذلا ديعي مث كلذ دعب وعدي مث ؛ (هدحو بازحألا مزهو

 نيملعلا نيب ىعسي نأ لحرلل ةنسلاو ؛ ةورملا ىلإ ًاهجتم لزتي مث « ةثلاث ةرم ركذلا
 ملعلا دعب يشمي مث ءادحا ذؤي وأ , ذأتي مل نإ هل رسيت نإ اديدش ًايعس نيرضعألا

 « ةلبقلا لبقتساو اهيلع دعص ةورملا ىلإ لصو اذإو ايداع ًايشم يشميف يناثلا

 . طوش اذهف افصلا ىلع لاقام لثم لاقو هيدي عفرو

 و ء«ريصقتلاب همعي هسأر رعش نم رصق يعسلا متأ اذإف : اعباس

 ١ - ةيآلا ةرقبلا ةروس لم١6 ,
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 كت ها مج ا سل تطل ا ب ا تن و رس تل

 لسكب عتمتسسيف « همارحإ نم لحو ةرمعلا تمت كلذبو « ةلمأ ردذ هنم ةأرملا

 . كلذ ريغو حاكنلاو بيطلاو سابللا نم مارحإلا لبق هل هللا لحأام

 : هكسانم ءاذأ ةيفيكو جملا (ب)و

 يذ نم يناثلا مويلا وهو ةيورتلا موي ناك اذإ : جحلاب مارحإلا : ًالوأ
 نأ نسُيالو « هيف لزان وه يذلا هناكم نم جحلاب جحلا ديري نم مرحأ ةجحلا
 هباحصأ نع الو هه يبلا نع دري مل كلذ نأل , هنم مرحيف دجسملا ىلإ بهذي
 0 مهل لاق 6 يبنلا نأ هنع هللا يضر رباج ثيدح نم نيحيحصلا يفف ملعن اميف
 ملسسللو ثيدحلا .. ©” (جحلاب اولهأف ةيورتلا موي ناك اذإ ىتح « الالح اوميقا
 ئم ىلإ انهجوت اذإ مرحن نأ انللهأ ال امل ب هللا لوسر انرمأ) :لاق هنع هللا يضر هنع
 . مهورن ناكم ناك هنأل حطبألا نم اولهأ امنإو "” ( حطبألا نم انللهأف

 لسستغيف ةرمعلاب همارحإ دنع لعفي امك جحلاب همارحإ دنع لعفيو
 . .جحلاب ةيبلتلاو لالهإلا ةفصو . اهدعب جلاب لهيو ءوضولا ةنس يلصيو بيطتيو
 .(ةرمع كيبل )لدب (اجح كيبل ) : لوقي جحلا يف هنأ الإ , ةرمعلاب اهتفصك

 مامتإ نم هعنمب قئاع نم افئاخ ناك نإ تسبح ثيح ىلحم نأ طرتشيو
 : طرتشي الف الإو .هكسن

 رصعلاو رهلظلا ام يلصيف ئم ىلإ جرخي مث : يم ىلإ جورخلا : ايناث
 ٍقو.كلذك لمعف © يبلا نأل ٠ عمج ريغ نم ًارصق رجفلاو ءاشعلاو برغملاو
 نئيم ىلإ اوهحوت ةيورتلا ناك املف) :لاق هنع هللا يضر رباج نع ملسم حيحص

 برغملاو رصعلاو رهظلا امي ىلصف ملسو هيلع ىلص يبنلا بكرو « جحلاب اولهأف
 يضر رمع نب هللا دبع ثيدح نم يراخبلا حيحص ينو . 7 ( رجفلاو ءاشعلاو

. 
 ه3 مارحإلا هوجو نايب باب - جحلا باتك - ملسم حيحص
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 نم ًاردص نامثعو رمعو ركب وبأو نيتعكر نيمب ب ينلا ىلص ) :لاق امهنع هللا

 يف نيستالصلا نيب ىم يف عمجي ملسو هيلع هللا ىلص نكي ملو « 217 (هتفالح

 يف هعمج لئق امك هنع لقنل كلذ لعف ولو ءاشعلاو برغملا يف وأ رصعلاورهظلا

 . ةفلدزمو ةفرع
 ةجحح يف سانلاب يلصي ناك 6 يبنلا نأل « مهريغو ةكم لهأ دصقيو

 مامتإلا ناك ولو « مامتإلاب مهرمأي ملو ةكم لهأ هعمو رعاشملا هذه يف عادلا

 لهاي اومتأ ): م لاق يح حت ماع ب وهرأ انك هب مهربأ مهي او

 (” ( رفس موق انإف ةكم

 نم راس عساتلا مويلا نع سمشلا تعلط اذإف : ةفرعب فوقولا : اكلات

 نأل ء هيلع جرح الف الإو « هل رسيت نإ لاوزلا ىلإ ةرمنب لزنف ةفرع ىلإ يم

 رصعلاو رهظلا ىلص سمشلا تلاز اذإف ءبحاوب سيلو ةنس ةرمنب لوزنلا

 حيحص يفنف # لوسرلا لعف امك ؛ دقت عمج امهنيب عمجي نيتعكر نيتعكر

 نسم ةبقب - نه يبنلا يعي - رمأو ) : لاق هنع هللا يضر رباج ثيدح نم ملسم

 تبرض دق ةيقلا دجوف « ةفرع ىتأ نح ف هللا لوسر راسف ةرمنب هل برضت رعش

 نب ىتأف هل تلحرف ءاوصقلاب رمأ سمشلا تغاز اذإ يح « امب لزنف ةرمنب هل

 مو رصعلا ىلصف ماقا مث « « رهظلا ىلصو ماقأ مث نذأ مث سانلا بطتخف يداولا

 ىلإ ءاوصقلا هنقان نطب لعجف فقوملا ىنأ يح بكر مث « ًائيش امهنيب لصي
 تح اققاو لزي ملف « ةلبقلا ليقتساو هيدي نيب ةاشملا لبج لعجو ء تارعخصل

 (9 ( ثيدحلا . سمشلا تبرغ

 عم عمجلا ناك امنإو ؛ مهريغو ةكم لهأل ةفرع يف عمجلاو رصقلاو

 يرابلا حتف . ىع ريصفت ير ١ يرابلا حتف . ىمع ةالصلا باب - ةالصلا ريصقت باتك - اخبلا- 5175/7 .

 دواد يبأ ننس « رفسلا باتك يف دواد وبأ داور - ؟ 7/٠١ .

ا ةجح ةفص يف ليوطلا رباج ثيدح - م
 لل للا . ملسم حيحص ؛ 5 يبل
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 نأ جاسحلل ةنسسلاف ؛ مهزانم ىلع سانلا فقيو : ءاعدلل سانلا غرفتيل مدقت

 راكذألا ىلع صرسحيو « ةءارقلاو ركذلاو ءاعدلل ةفرع موي رخآ يف غرفتي

 كل مهللا ) :لوقيف « اهعفنأو ةيعدألا عمجأ نم اهإف 4: يبنلا نع ةدراولا ةيعدألاو

 ٍنامبو يايحنو يكسنو الص كل مهللا لوقن امم اريخو لوقن يذلاك دمحلا

 ءريقلا باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا « يثارت يبر كلو «يبآم يبر كيلإو.
 ء حيرلا هب ئحتام رش نم كب ذوعأ ينإ مهللا ءرمألا تاتشو ردصلا ةسوسوو

 ئيش كيلع ىفخيال يتينالعو يرس ملعتو يناكم ىرتو يمالك عمست كنإ مهللا.
 فرتسعملا رقملا قفشملا لجولا ريجتسملا ثيغتسملا ريقفلا سئابلا انأ « يرمأ نم

 فئاقلا ءاعد كوعدأو ليلذلا بنذملا لاهتبا ..... ةلأسم كلأسا « يونذب

 يئلعحتال مهللا « هفنأ كل مغرو هدسج كل لذو هانيع كل تضافو .... ريرضلا

 يبلق يف لعحأ مهللا ... نيلوثسملا ريخاي ًاميحر ًافوؤر يب نكو « ًايقش كئاعدب
 مهللا . يرمأ يل رسيو يردص يل حرشا مهلا .... يفو « ًارون يعم يفو ًارون
 ... حايرلا هب بقت رشو ءراهنلا يف جليام رشو , ليللا ا كب ذوعأ نإ

 نإ مهللا رانلا باذع انقو ةنسح ةرآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتآ انبر مهللا .

 ده نم كب ذوعأ مهللا . ميحرلا روفغلا تنأ كنإ يل رفغاف يسفن تملظ
 كب ذوعأ ينإ مهللا ءادعألا ةتامش نمو ءاضقلا ءوس نمو ءاقشلا كرد نمو ءالبلا

 ؛لاحرلا رهقو نيدلا ةبلغو لخبلاو نبحلاو لسكلاو زجعلاو . نزحلاو مهلا نم
 كب ذوعأ نأ مهللا . ايندلا ةنتف نم كب ذوعأو رمعلا لذرأ ىلإ درأ نأ كب ذوعأو

 ينبع لسعغا مهللا .رقفلا ةنتف نم كب ذوعأو .... رش نمو مرغملاو مثأملا نم

 نم ضيبألا بوثلا تيقن امك اياطنخلا نم يبلق قنو دربلاو جلثلاو ءاملاب ياياطح
 ( برغملاو قرشملا نيب تدعاب امك ياياطخ نيبو نيب دعابو «سندلا

 موي ءاعرد ءاعدلا ريمخ): هو يببلا لاق . ءاعدلا ريخ ةفرع موي ءاعدلاف

 هل هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال :يلبق نم نويبنلاو انأ تلقامريخو . ةفرع
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 . 99 ( ريدق ئيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلذ
 نسم فرعي ام اعد « ف هللا لوسر نع ةدراولا ةيعدألاب طحي مل اذإو

 . ةرخخألاو ايندلا رومأ نم هسفنل ديري امه اعدو ةحابملا ةيعدألا

 وأ هفلحخ لبحلا ناك نإو « ةلبقلا لبقتسف ءاعدلا لاح نوكي نأ يغبنيو

 ... امهادحإ يف ناك نإف هيدي عفريو «ةلبقلا لابقتسا ةنسلا نأل « هلامشوأ هنيمب

 6 يبسنلا فدر تنك ) :لاق هنع هللا يضر ديز نب ةماسأ ثيدحلا ةميلسلا عفرو

 ىدحإب ماطخلا لوانتف اهماحل طقسف هتقان هب تلامف وعدي هيدي عفرف تافرعب

 . يئاسنلا هاور (7 ( ىرحألا هدي عفار وهو هيدي

 عئطبتسيالو ءاعدلا يف حليو ؛لحو زع هللا ىلإ ةحاحلاو راقتفألا رهظيو
 ءًاردق نكمب الام وأ ًاعرش زوجي الام لأسي نأب هئاعد يف يدتعي الو : ةباحإلا
 , ©29 (نيدتعملا بحيال هنأ ةيفحخو اعرضت مكبر اوعدأ ) ىلاعت هللا لاق دقف

 يفق ةباحإلا عناوم ربكأ نم مارحلا لكأ نإف مارحلا لكأ بنحتيلو

 هللا نإ ) :لاق ف يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره ينأ ثيدح نم ملسم حيحص

 ريسغأ ثعشا رفسلا ليطي لحرلا ركذ مث هيفو (ثيدحلا .. ابيط الإ لبقيال بيط
 مارسح هسبلمو مارح هبرشمو مار ةمعطمو براي براي ءامسلا ىلإ هدي دمي

 ىذغتي نم ةباحإ 5 يبنلا دعبتسا دقف 27 ( كلذل باجتسي ىأف مارح اب يذغو
 .مارحلاب ىذغتي هنأل كلذو هقح يف لوبقلا بابسأ رفوت عم مارحلاب سبليو مارحلاب

 ء« لضفأ وهف تارخصلا دنع ه# يبنلا فقوم يف فقي نأ هل رسي اذإ

 ه# يبنلا نأ هنع هللا يضر رباح نعف « ةفرع نم هل رسيتي اميف فقو الإو

 .؟15 ثيدح جحلا باتك (77) ثيدح نآرقلا باتك كلام مامالا اطوم- ١

 .؟64/© هفرعب ءاعدلا ىف نيديلا عفر باب جحلا كسانم قاسنلا - ؟

 . ه6 : ةيألا فارعألا ةروس - *

 . 707/5 اهتيبرتو بيطلا بسكلا نم ةقدصلا لوبق باب - ةاكزلا باتك - ملسم حيحص - ؛
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 ةفرعو انهه تفقوو « مكلاحر يف اورحناف رحنم اهلك ئمو انهه ترحن)لاق
 هأور ١ ( فسقوم اهلك - ةفلدزم ئنيعي - عمجو انهه تفقوو ؛ فقوم اهلك
 . ملسمو دمحأ

 اهيلع تبصن دقو , اهدودح نم دكأتي نأ ةفرعب فقاولا ىلع بحيو
 جراخخ نوفقيف دج نونواهتي جاححلا نم ًاريثك نإف ؛  اهبلطتي نم اهدجي تامالع

 ةفرع دودح جراح اوفقو نيذلا ءالؤهو يهريغل اديلقتو مهنم ًالهج ةفرع دودح
 نسم ًاسانأ نأ :رمعي نب نمرلا دبع نع ىور امل ةفرع جحلا نأل ؛جح مهل سيل

 ةفرع جملا :يداني ًايدانم رمأف « هولأسف ةفرعب فقاو وهو هي هللا لوسر اوتأ دحب

 يف لجعت نمف « مايأ ةثالث مم مايأ كردأ دقف رحفلا عولط لبق عمج ةليل ءاج نم
 هاور 2” ( نمي يداني الجر فدرأو « هيلع مثإ الف رحأت نمو هيلع مثإ الف نيموي
 . ةسمخلا

 نقيتي يح ادج مهم هنأل . ةفرع دودح نم دكأتلاو كلذب ةيانعلا بجيف

 بورسغ ىلإ ءاقبلا هيلع بجو اراك ةفرعب فقو نمو اهدودح لخاد هنأ ناسنإلا
 نآلو 2” ( مككسانم ىعأ وذحأتل) :لاقو بورغلا ىلإ فقوأ ف يبنلا نأل ءسمشلا

 تقو دقو اهتفلاخمل مالسإلا ءاج يلا ةيلهاجلا لامعأ' نم بورغلا لبق عفدلا

 لبق عمج ةليل ءاح نم): * يبنلا لوقل ديعلا موي رجفلا عولط ىلإ ةفرعب فوقولا
 . جحلا هنإف دقف ةفرعب فقي نأ لبق ديعلا رجف علط نإف . (كردأ دقف رحفلا عولم

 (يتسبح ثيح ىلحمف سباح سبح نإ) همارحإ ءادتبا يف طرتشا دق ناك نإف

 ١ - فقرم اهلك ةفرع نأ ءاجام باب - جحلا باتك- ملسم حيحص 8537/9 .

 ” - .جحلا باتك : يذمرتاو 185/1 داود يبأ ننس - ةفرع كردي مل نم باب -جحلا باتك : دواد وبأ

 باتك : يئاسنلاو 188/7 يذمرتلا ننس جحلا كردأ دقف عمجم مامإلا كردأ نميف ءاحام باب

 يتحلل . ةفرعب فوقولا ضرف . كسانملا 565/8 .

 ا ملسم حيحص . ًايكار رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر بابحتسا باب- جحلا باتك : ملسم -
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 ىلإ بهذيف ةرمعب للحتي هنإف طرتشا نكي مل نإو « هيلع ئشالو همارحإ نم للحت
 ىده هعم ناك نإو « قلحيو ةورملاو افصلا نيب ىعسيو ؛تيبلاب فوطيو ةبعكلا

 ماص دجي مل نإف « ًايده ىدهأو هتاف يذلا جحلا ىضق مداقلا ماعلا ناك اذإف  هحبذ
 نأ أطوملا يف كلام ىور امل :هلهأ ىلإ عجر اذإ ةعبسو جحلا يف ةثالث مايأ ةرشع

 ا-مقاف نيح دوسألا نب رابهو بويأ ابأ رمأ ) : هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع

 ءايدهيو ًالباق ًاماع اجحي مث ًالالح اعجري مث ةرمعب الحي نأ رحنلا موي ايتأف جحلا

 . ( هلهأ ىلإ عجر اذإ ةعبسو جحلا يف مايأ ةثالث مايصف دجي مل نمف

 « ةفلدزم ىلإ ةفرعب فقاولا عفدي بورغلا دعب مث : ةفلدزك. تيبملا : اعبار
 قو ؛ نيتعكر ءاشعلاو ًانالث برغملا يلصيو ءاشعلاو برغملا اه يلصيف
 لزنف ةفرع يف هه يبنلا عفد ) :لاق امهنع هللا يضر ديز نب ةماسأ نع نيحيحصلا

 :لاق . ةالصلا : هللا لوسراي تلق , ءوضولا غبسي ملو أضوت مث لابف بعشلا

 ىلصف ةالصلا تميقأ مث . ءوضولا غبسأف أضوتف ةفلدزم ءاحف كمامأ ةالصلا

 . "(اهالصف ءاشعلا تميقأ مث « هلزتم يف هريعب ناسنإ لك خانأ مث برغملا

 ه6 هللا لوسرب ءادتقا ةفلدزمب الإ ءاشعلاو برغملا يلصي الأ جاحلل ةنسلاف

 لبق يلصي نأ هيلع بحي هنإف « ليللا فصتنمب ءاشعلا تقو جورخ ىشخي نأ الإ ؛
 . ناك ناكم يأ يف تقولا جورخ

 لعنفي مل ه8 يبلا نأل « اهريغ الو ةالصب ليللا يبحي الو ةفلدزم. تيبيو

  يبنلا عمج)لاق امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح يراخبلا حيحص يفو ؛كلذ
 رثإ ىلع الو « ائيش امهنيب حبسي ملو - ةفلدزمب يأ -عمجب ءاشعلاو برغملا نيب

 نأ) هنع هللا يضر رباج ثيدح نم ملسم حيحص يفو ('” ( امهنم ةدحاو لك

 حبسمي ملو نيتماقإو دحاو ناذأب ءاشعلاو برغملا امب ىلصف ةفلدزملا ىتأ  يبلا

 ١ - ملسم حيحص . ةفلدزملا ىلإ تافرع نم ةضافإلا باب - جحلا باتك : ملسم 9714/9 .

 يرابلا حتف . عوطتي ملو امهنيب عمج نم باب -جحلا باتك : يراخبلا - ؟ 015/7 .
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 . 97 ( رجفلا علط قح عحطضا مث ًئيش امهنيب
 امل ليللا رخخآ يف ةفلدزم نم اوعفدي نأ ءاسنلاو لاحرلا نم ةفعضلل زوحيو

 هب هللا لوسر يب ثعب ) :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ملسم حيحص يف

 رمع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يو . ) ( # هللا لوسر لقث ف عمج نم رحسب
 ةفلدزملاب مارحلا رعشملا دنع نوفقيف هلهأ ةفعض مدقي ناك هنأ : امهنع هللا يضر .

 مهنمو رجفلا ةالصل ئم مدقي نم مهنمف هوعفدي مث ؛ مهل ادبام هللا نورك ذيف ليلب
 يف صحخرا :لوقي رمع نبا ناكو ةرمجلاب اومر اومدق اذإف « كلذ دعب مدقي نم

 , "9 ( هي هللا لوسر كنلوأ

 يسسلصب قيح ةفلدزمب ىقب هنإف فيعضل بات ال ًافيعض سيل نم امأو
 اهنع هللا يضر ةشئاع نع ملسم حيحص يفو . # هللا لوسرب ءادتقا رجفلا

 ؛سانلا ةمطح لبقو « هلبق عفدت ةفلدزملا ةليل 6# هللا لوسر ةدوس تنذأتسا :تلاق

 هعفدب انعفدف انحبصأ نح انسبحو ؛ خب هللا لوسر اهل نذاف « ةطبث ةأرما تناكو

 هنذإب عفدأ نوكأف ةدوس تنذأتسا امك هه هللا لوسر تنذأتسا نوكأ نألو ؛

 لوسر تنذأتسا تنك يتيلو ): تلاق اهفإ ةياور يو ( هب حورفم نم ىلإ بحأ
 , © ( ةدوس هتنذأتسا امك خي هللا

 هريسكو هللا دحوف ةلبقلا لبقتساف « مارحلا رعشملا ىتأ رحفلا ىلص اذإف

 رسعشملا ىلإ بامدلا هل رسيتي مل نإو « ادج رفسي يح بحأ امج اعدو هلله»

 . 27 ( فقوم اهلك عمجو انهه تفقو) 6 يبلا لوقل هناكم يف اعد مارحلا

 ١ - ملسم حيحص . 8 يبنلا ةحح ةفص يف ليوطلا رباح ثيدح 451/9 .

 .541/؟ ملسم حيحص ..نهريغو ءاشنلا نم ةفعضلا عفد مدقت بايحتسا باب -جحلا باتك:ملسم - ؟

 : قباسلا عضوملا سفن - *

 . قباسلا عضوملا سفن - ؛

 . ًاييرق هجيرخت مدقت - ه



 ةفلدزمي نوميقملا جاححلا فرصني :اهه لوزنلاو ئم ىلإ ريسلا : ًاسماخ

 نسم ىلإ م احلا لصو اذإف « ركذلاو ءاعدلا نم ءاهتنإلا دنع سمشلا عولط لبق

 : ينأيام لمع
 ىهتنم يف ةكم يلت يلا ىربكلا ةرمدلا يهو ةبقعلا ةرمج يمر : الوأ

 يسمري مث ؛ًاليلق صمخلا نم ربكأ فزخلا ىصح لثم تايصح عبس طقليف «ىم
 لصعحيف هل رسيت نإ يداولا نطب نم يمريو ؛ ىرخألا دعب ةدحاو ةرمجلا نمي

 ىهتنا هنأ):امهنع هللا يضر دوعسم نبأ ثيدحل هنيمي نع ئمو هراسي نع ةبعكلا

 :لاقو عبسب يمرو هنيمي نع نيمو هراسي نع تيبلا لعحف ىربكلا ةرمجلا ىلإ

 ةاصح لك عم ربكيو . ©" هيلع قفتم ( ةرقبلا ةروس هيلع لزنأ يذلا ىمر اذكه
 . ربكأ هللا لوقيف

 اعشاخ يمريو ؛لاعنلاو فافخلاب الو ةريبك ةاصحب يمرلا زوجيالو

 حايصلا نم لاهخلا نم ريثك لعفي امك لعفيالو «لجو زع هللا ًاركم ًاعضاخ
 هللا رئاعش مظعي نمو ) هللا رئاعش نم رامحلا ىمر نإف « متشلاو بسلاو طغللاو

 لعج اه“إ ) كلاق هنأ ه8 يبنلا نع ثيدحلا يفو ؟'' ( بولقلا ىوقت نم اهنإف

 ىلإ عفدنيالو ©” ( هللا ركذ ةماقإل رامحلا يمرو ةورملاو افصلابو تيبلاب فاوبعلا

 . مهرضي وأ نيملسملا هناوخإ يذؤيف ةوقو فنعب ةرمجلا
 .هحبذيف هيرتشي وأ يده هعم ناك نإ يدهلا حبذي ةرمجلا دعب مث : ًايناث

 قلحلاو , هرصقي وأ ًالجر ناك نإ هسأر قلحي يدهلا حبذ دعب مث : اثلا

 ١ - يرابلا حتف. هراسي نع تيبلا لعجف ةبقعلا ةرمج ىمر نم با - جحلا باتك :يراخبلا 581/9.

 ملسم حيحص .. يداولا نطب يف ةبقعلا ةرمج يمر باب . جحلا باتك :ملمسو 445/1 :

 - ةيآلا جحلا ةروس : 37 .

 - دواد يبأ ننس . لمرلا يف باب - كسانملا باتك : دواد وبأ ١79/7. جلا باتك : يذمرتلاو :

 . 711/6 يذمرتلا ننس ( حيحص نسح : لاقو .رامجلا يمرت فيك ءاحام باب
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 هنألو . "” (نيرصقمو مكسوؤر نيقلحم ) : هلوق يف همدق ىلاعت هللا نأل . لضفأ
 ىتأ ه6 يبلا نأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لعف
 ىلإ راشاو ذحن : قالحلل لاق مث هرحنو نم. هلزتم ىتأ مث اهامرف ةرمحلا ىتأف نم

 هي يبلا نألو . ("” ملسم هاور (سانلا هيطعي لعج مث . رسيألا مث ؛ « نمألا هبناج
 لحو زع هلل اميظعت غلبأ قلحلا نألو . 0 ( ةرم نيرصقمللو انالث نيقلحملل اعد.

 . هسأر رعش عيمج هب ب يقلي ثيح

 «لوقل سأرسلا رسعش عيممل ًالماش رصقتلا وأ قلحلا نوكي نأ بجيو

 ؛عيمجلا لمشي سأرلا ىلإ فاضملا لعفلاو , (نيرصقمو مكسوءر نيقلحم ) :ىلاعت
 نع عفان نع نيحيحصلا يقام ًاعرش هنع يهنم ضعب نود سأرلا ضعب قلح نألو

 :لاق ؟عزقلاام : عفانل ليقف عزقلا نع ىمن كي يبلا نأ امهنع هللا يضر رمع نبأ

 م ع ابهنم عرتلا ناك اذإو 3 ( هضعب كرتيو ؛ يصصلا أر ضعب قئمي نأ
 هلل ادعت ةسأر عيمج قلح 6 يبنلا نألو « لجو زع هللا ىلإ ةبرق نوكي نأ حصي
 رصعش نم رصقتف ةأرملا امأو . ” (مككسانم نع اوذحأتل ) : لاقو“ لح رع
 ش ش ءاطقف ةلمغأ ردقب اهسأر

 هل لحيف « ءاسنلا الإ مارحإلا تاروظحم عيمج هل لح قبسام لعف اذإو
 « ءاسنلا ادع ام تاروظحملا نم اهريغو « رفاظألاو رعشلا صقو . سابللاو بيطلا
 « مرحي نأ لبق همارحإل ه# يبنلا بيطأ تنك ) : اهنع هللا يضر ةشئاع لودل

 ١ - :ةيألا حتفلا ةروس 817 .

 ١ - ملسم حيحص لح مث رحت مث مري نأ رحنل موي نسلا نأ نيب باب -عحلا تك ملسم 41/5.

 . 110/١ ملسم حيحص . ريصقتلا زاوجو ريصقتلا ىلع قلحلا ليضفت ليضفت باب -جحلا باتك :ملسم - ”

 باسب-ةبنيزلاو سابللا باتك :ملسمو,١/751 يرابلا حتف -عزقلا باب -سابللا باتك :يراخخبلا - ؛

 , 1198/5 ملسم حيحص : عزقلا ةيهارك

 . ًابيرق هجيرخت مدقت - ه
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 تنك ) هل ظفل يفو ملسمل ظفللاو هيلع قفتم ( تيبلاب فوطي نأ لبق هلحلو

سيطب تيبلاب فوطي نأ لبق رحنلا مويو مرحي نأ لبق هب يبنلا بيطأ
 هسيف ب

 . "7(كسم

 قلحو ةرمجلا ىمر اذإ لب ؛ اهلك ءايشألا هذه لعف ىلع لحلا فقوتيالو

 . ءاسنلاو مارحإلا تاروظحم نم ئش لك هل لح رصق وأ

 ىلاعت هلوقل : ةضافإلاو ةرايزلا فاوط وهو : تيبلاب فاوطلا : ًاعبار

 حيحص يفو ©” [ قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو مهروذن اوفويلو مهئفت اوضقيل مث

لع هللا ىلص يبنلا حح ةفص يف هنع هللا يضر رباج نع ملسم
 مو: :لاق ملسو هي

 يضر ةشئاع نعو , "7 (ثيدحلا . .رهظلا ةكمب ىلصف تيبلا ىلإ ضافأف بكر

 ..رحنلا موي انضفأف ملسو نيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انججح) تلاق اهنع هللا

 . هيلع قفتم , 0 ( ثيدحلا

 ناسك لوألا هيعس نأل « فاوطلاب دعب يعسلاب ىنأ ًاعتمتم ناك اذإو

ضر ةشئاع نع نيحيحصلا يفف ؛ « جحلا ىعسب نايتإلا همزلف « ةرمعلل
 اهنع هللا ي

 ْ مث اولح مث ةورملاو افصلابو تيبلاب ةرمعلاب اولهأ اوناك نيذلا فاطف ) تلاق افأ

 جسحلا اوعمجج نيذلا امأو.. مهحجحلا ئم نم اوعجر نأ دعب رخآ ًافاوط اوفاط

0 تلاق افأ اهنع ملسم حيحص يفف © ( ًادحاو ًاقاوط اوفاط امإف « ةرمعلاو
 

 يراخخبلا هركذ 29 ( ( ةورلاو افصلاب فطي مل نم هترمع الو ئرمأ جح هللا متأام

 ا مارحألا دنع مرحملل بيطلا باب - جحلا باتك : ملسم - ١

 . 58 : ةيألا جحلا ةروس - ؟

 .865- 843/5 ملسم حيحص -

 . ملسم -

 . 8108-/9 ملسم حيحص . مارحإلا هوجو نايب باب - جملا باتك : ملسم - ه

ر ةورماو افصلا نوب يعسلا نأ نايب باب - جحا باتك : ملسم - 5
 ملسم حيحص هب الإ جلل حصيال نك
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 - انرمأ مث ):لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يراخخبلا حيحص ينو « اقيلعت
 انغرف اذإف جحلاب ل نأ ةيورتلا ةيشع - ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينعي
 ( يدها انيلعو انجح مت دقو ةورملاو افصلابو تيبلاب انفطف انثج كسانملا نم

 ٠١ (مارحلا دجسملا يرضاح هلهأ نكي مل نمل كلذ ) باب يف يراخخبلا هركذ
 دعي مل مودقلا فاوط دعب ىعس دق ناك نإف « ًانرق وأ ادرفم ناك نإو

 الو . هي يبنلا فطي مل ) : هنع هللا يضر رباج لوقل . ىرخأ ةرم يعسلا
 نإو . ملسم هاور ©” ( لوألا هفاوط ادحاو ًافاوط الإ ةورملاو افصلا نيب هباحصا
 ةشئاع نع قبس امك هب الإ جحلا متي يال هنأل ؛ يعسلا هيلع بجو « عسي مل ناك

 . اهنع هللا يضر

 ادرفم ناك نإ هلبق وأ هدعب جحلل ىعسو « ةضافإلا فاوط فاط اذإو
 نيحيحصلا يف امل . تاروظحملا عيمج > هل لح « يناثلا للحتلا لح دقف -انراق وأ

 رحنلا موي ةيده رحنو ) :لاق هه يبنلا جح ةفص يف امهنع هللا يضر رمع نبا نع
 , "7 ( هنم مرح ئش لك نم لح مث تيبلاب فاطف ؛ ضافاو

 : يلي امك لامعألا بيترت لضفألاو

 . ةبقعلا ةرمح يمر ١

 . ريصقتلا وأ قلحلا -©

 الا

 . 479/ يرابلا حتف . جحلا باتك : يراخبلا - ١

 1 . ملسم هاور -ا؟

 . .هيلع قفتم - *



 ةرمعلاو جل ! لئاضف 131

 عم عسي ملو انراقو !درفم ناك وأ اعتمتم ناك نإ يعسلا مث فاوطلا -؛4

 7 (يككسانم بع اوذحأتل) :لاقو  اذكه اهبتر ه6 يببلا نأل ؛ مردقلا فاو

 :امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل سأب الف ضعب ىلع اهضعب مدق نإف

 ا و لعفا : لاقف « ريخأتلاو ميدقتلاو يمرلاو قلحلاو حبذلا يف هل ليق هي يبنلا نأ )

 .ىيم. رحنلا موي لأسي ذه يبلا ناك ) :لاق هنع يراخبللو !"' هيلع قفتم ( جرح
 جرح الو حبذا :لاق ؟حيذأ نأ لبق تقلح : لاقف لح جر هلأسف « جرحال :لوقيف

 نسم ملسم حسيحص يفو "7 ( جرحال لاق «تيسمأ ام دعب تيمر : لاقو ؛
 قسسلجلا مدقت نع لئس : خب يبلا نأ امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع ثيدح

 يسمرلا ىلع ةضافإلا مدقت نعو « يمرلا ىلع حبذلا مددقت نعو « يمرلا ىلع
 الو لعفا : لاق الإ ئش نع لكس ذئموي هتيأر امف :لاق « جرح الو مرا ) :لاقف

 , 9 ( جرح

 هب زواجتي الأ ىلوألاو « هريخأت زاج ديعلا موي فاوطلا هل رسيتي ل اذإو

 سافنو ضيحو ضرمك رذع نم الإ قيرشتلا مايأ
 ىم يف جاحلا ثكمي : قيرشتلا مايأ تارمجلا يمرو نيب تيبملا : ًاسداس

 ثكمي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل « اهيلايلو قيرشتلإ مايأو ديعلا موي ةيقب

 رشع يناثلا ةليلو « رشع ع يداحلا ةليل نمي تيبملا همزليو « يلايللاو مايألا هذه اهيف

 نع اوذحأستل : لاقو اهيف تاب ٍ# يبلا نأل , رخأت نإ . رشع ثلاثلا ةليلو ؛

 ١ - ًابيرف هجيرخت مدقت .

 -جحلا باتك :ملسمو .014/17 يرابلا حتف .. ىسمأام دعب ىمر اذإ باب- جحلا باتك : يراخبلا - ؟

 - , 980/6 مطسم حيحص . يمرلا لبق رح وأ رحنلا لبق قلح نم باب

 . قباسلا عضوملا يراخبلا - "

 .13.:-9144/1 ملسم حيحص . يمرلا لبق رحت وأ رحنلا قلح نم باب - جملا باتك : ملسم - ؛
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 امل ؛ جاجحلا وأ ؛ جحلا ةحلصمب قلعتي رذعت تيبملا كرت زوجيو. 2” (مككسانم
 نب سابعلا نأ ) : امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع ثيدح نم نيحيحصلا يف

 لحأ نم ىم يلايل ةكمب تيبي نأ 6# يبلا نذأتسا هنع هللا يضر بلطملا دبع

 ةاسعرل صخر) ه6 هللا لوسر نأ يدع نب مصاع نعو ؟'” ( هل نذأف « هتياقس

 (9 يذمرتلا هححصو ةسمخلا هاور ثيدحلا ( .. نيم يفةتوتيبلا يف لبإلا
 عبسب ةدحاو لك قيرشتلا مايا نم موي لك يف ثالثلا تارمحللا يمريو

 ةرملا يمريف «لاوزلا دعب اهيمريو « ةاصح لك عم ربكي ؛ تابقاعتم تايصح
 ًاليوط ًامايق ةلبقلا لبقتسم موقيف لهسيف مدقتي مث ٠ , فيخلا دحسم ىلت يلا ىلوألا

 لهسيف لامشلا تاذ ذأي مث « « ىطسولا ةرمجلا يمري مث « هيدي اعفار اوعديف ؛

 « ةبقعلا ةرمج يمري مث « هيدي عفار وهو وعديف « ًاليوط ًامايق ةلبقلا لبقتسم موقيف
 6 يبنلا نأ رمع نبا نع يراخبلا هاور اذكه « اهدعب ءاعدلل فقي الو فرصنيف

 . كلذ لعفي ناك

 هل رسيتيام ردقب فقو : تارمدلا نيب مايقلا لوط هل ريستي مل اذإو

 ؛ انواعت امو الهسح امإ سانا رثكأ اهكرت يبا ةنسلا هذه ءايحإ هل لصحيل

 0 ناك ؛ تعيضا املك ةنسلا نإف « ةنسلا عيضتف فوقولا اذه كرت يغبنيالو

 .سانلا نيب ةنسلا رشنو لمعلا ةليضف لوصحل دكوأ

 لاوز دعب الإ زوحيال - قيرشتلا مايأ نعي - مايألا هذه يف يمرلاو

 :لاق دقو لاوزلا دعب الإ مري مل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل « سمشلا

 ١ - ًابيرق هجيرخت مدقت .

 يرابلا حسنف ؟ىم يلايل ةكمب مهريغ وأ ةياقسلا باحصأ تيبي له باب - جبحلا باتك: يراخبلا - ؟

 هال

 يذمرتلا ننس . ًاموي اوعديو ًاموي اومري وأ هاعرلل ةصخرلا يف ءاجام باب - جحلا بانك : يذمرتلا -

 . حيحص نسح : لاقو 84 8/
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 هللا ىلص يبنلا يمر) :لاق هنع هللا يضر رباح نعف (مككسانم ع اوذخأتل)
 ملسم هاور ( سمشلا تلاز اذإف دعب امأو . ىحض رحنلا موي ةرمحلا ملسو هيلع

 نأ يراسعبلا حيحص يفق نولعفي مهنع هللا يضر ةباحصلا ناك اذكهو ؛
 اذإف نيحتن انك لاق ؟ رامجلا يمرأ نم لئس ) امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع

 , 29 (انيمر سمشلا تلاز

 ب يبنالا هلعفل ًازئاج لاوزلا لبق قيرشتلا مايأ تارمجللا يمر ناك ولو
 املف . ًافثإ نكي ملام امهرسيأ راتحخا الإ نيرمأ نيب 86 يبنلا ريخامو ةمألل رسيأ هنأل
 موسيلا يف رامجلا ىمر اذإو مثإ هنأ ملع ؛ راهنلا لوأ يمرلا وهو رسيألا رتخي م
 مويلل م يف ىقب ءاش ن ! رايخلاب وهف , جحلا بجاو نم ىهتنا دقف , رشع يناثلا
 نسمف ) : ىلاعت هلوقل اهنم رفن ءاش نإو « لاوزلا دعب رامحلا ىمرو رشع ثلانلا
 , 9 ( ىقنا نمل هيلع مثإ الف رخأت نمو هيلع مثإ الف نيموي يف لجعت

 هل لصحي ثيح ًالمع رثكأ هنألو « 6 يبنلا لعف لعف هنأل لضفأ رحأتلاو

 مويلا يف سمشلا تبرغ اذإ نككل . هموي نم رامجلا ىمرو رشع ثلاثلا ةليل تيبملا
 نمف ) : لاق هناحبس هللا نأل , ذئنيح لجعتي الف ئم نم هرفن لبق رشع يناثلا

 دقف نامرويلا ىهتنا اذإف هقلطي ملو نيمويلا يف لجعتلا ديقف (نيموي يف لجعت .
 نب هللا دبع نأ عفان نع أطوملا يفو . هسمش بورغب يهتنيمويلاو . لجعتلا ىهتنا
 ماسيأ طسوأ نم سمشلا هل تبرغ نم ) : لوقي ناك امهنع هللا يضر رمع
 . ( دغلا نم رامدللا يمري ىح رفني الف نم وهو قيرشتلا

 رفنلل بهأتي نأ لثم « هرايتخا ريغب بورغلا ىلإ هرخأت ناك اذإ نكل
 هنأف « كلذ وحن وأ تارايسلا ماحز ببسب نم نم هجورخ رخأتيف هلحر دشيو

 ١ - ملسم حيحص . يمرلا بابحتسا تقو نايب باب - جحلا باتك : ملسم 445/6 .

 يرابلا حتف . رامجلا يمر باب - جحلا باتك : يراخبلا - ؟ 01/9/87 .

 , "3١1 : ةيآلا ةرقبلا ةروس - '*
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 . ئم نم جرخي نأ لبق سمشلا تبرغ ولو « هيلع ئشالو رفنيال

 نمف] :ىلاعت هلوق وهو « سانلا ضعب همهف أطخ ىلع هبنأ نأ بحأ انهو
 « رشع يداحلا موي وه يناثلا مويلا نأ اونظ ثيح 4 هيلع مثإ الف نيموي يف لجعت

 مويلا امه : نامويلا امئإو ءلذك رمألا سيلو «ديعلا موي وه لوألا مويلا نأ اونظو

 ظ . رشع يناثلا مويلاو رشع يداحلا

 : يمرلا يف ةبانتسالا : اعباس «

 ىلع بجيف « هئازجأ نم ءزجو « جحلا كسانم نم كسن رامجلا يمر
 مأ ةضيرف هجح ناك ءاوس « ًاليبس كلذ ىلإ عاطتسا اذإ هسفنب هب موقي نأ جاحلا

 . ©) 4( ةرمعلا ىلإ جحلا اومتأو ) ىلاعت هللا لوقل « ةلفان

 اناك نإو ءاهمامتإ هيلع بجو ناسنإلا امهيف لخد اذإ ةرمعلاو جحلاف

 يسمرلا نع ازجاع ناك اذإ الإ « هنع يمري نم لكوي نأ جاحلل زوجيالو « الفن

 يمريف هنيدو هلمعب قثي نم ذئنيح لكويف ءاهوحن وأ رغص وأ ربك وأ ضرمل هسفنب

 امك ىمرو ليكولا اهطقل وأ « ليكولل اهملسو ىصحلا لكوملا طقل ءاوس « هنع
 . هلكوم نع

 عبس ًالوأ هسفن نسسع ليكولا يمري نأ : ةلاكولا يف يمرلا ةيفيكو ٠

 1 اعيمج ظفللاو ةينلاب وأ طقف ةينلاب هنيعيف « كلذ دعب هلكوم نع يمري مث تايصح

 ٠ ليللا يف يمرلا : ًانماث :

 نسم ىشخي ناك نإف « راهنلا يف تارمجلا يمري نأ ناسنإلل لضفألا

 ملو يمرلا ءادتبا تقو هي يبنلا نأل كلذو « ًاليل اهيمري نأ سأب الف «ماحزلا

 ١ ةيآلا ةرقبلا ةروس -أ : 3185



 ةرمعلاو جيلا لئاضنف 2

 لاوحأ دهاش نمو . عساو كلذ يف رمألا نأ ىلع اذه لدف « هءاهتنا تقوي

 يناعيمج نومري مهنوك يف بعتلاو ةقشملا نم هنودجيام دهاشو « مويلا سانلا

 نسم كلذ يف امل هنم دبال ًاليل يمرلا زاوحي لوقلا نأ ملع ؛ دحاو موي فصن
 . هفالخب ةنسلا درت مل رمأ يف نيملسملا ىلع ريسيتلا

 ٠ عادولا فاوط : ًاعسات :

 ؛هدلب ىلإ رفسلا دارأو جحلا لامعأ عيمج تهتناو نيم نم جاحلا رفن اذإ

 عادولل فاط هي يبنلا نأل , طاوشأ ةعبس عادولل تيبلاب فوطي يح جرخال هنإف

 رخآ نوكي ىح دحأ رفنيال ) :لاق هي هنألو , (مككسانم نيع اوذحأتل ) : لاقو

 الف « ئش رخآ فاوطلا اذه نوكي نأ بجيف اذه ىلعو . 29 ( تيبلاب هدهع

 هجئاوحو رفسلا ضارغأب قلعتيام الإ ءيشب لغاشتلا الو , ةكمب هدعب ءاقبلا زوحي
 تسقو يف مهدعو دق ناك نإ ةرايسلا راظتنا وأ , ةقفرلا راظتناو ءلحرلا دشك

 . كلذ وحنو هنع اورحأتف نيعم

 هدهع رسحخأآ نوكيل فاوطلا ةداعإ هيلع بجو ركذام ريغل ماقأ نإف

 . تيبلاب

 يف نولزوي ثيح سانلا ضعب هلعفي « رمأ ىلع هبنأ نأ بحأ انهو

 عادولل نوفوطيف ؛ نئم نم رشع ثلاثلا مويلا ىحض وأ رشع يناثلا مويلا ىحض
 . مهدالب ىلإ نورداغي مث ؛لاوزلا دعب تارمجلاب نومريف ئم ىلإ نوعجري مث

 لب ؛تيبلاب مهدهع رخآ نكي مل كلذ اولعف اذإ مهنأل ؛ زوحيال رمأ اذهو
 . © يبلا هب هرمأ ام فالح اذهو « تارمجلا يمرب مهدهع رخخآ ناك

 سابع نبا ثيدحل « ءاسفنلاو ضئاحلا ىلع عادولا فاوط. بجيالو

 ففعخ هنأ الإ « تيبلاب مهدهع رخآ نوكي نأ سانلا رمأ ) :لاق امهنع هللا يضر

 ا ملسم حيحص . ضئاحلا نع هطوقسو عادولا بوجو باب - جحلا باتك : ملسم - ١



 ل ةرمعلاو جلا لئاضف

 امهدع هللا يضر ةشئاع نع ملسم حيحص يفو . هيلع قفتم 27 ( ضئاحلا نع

 تركذ ةشئاع تلاق « تضافأ امدعب يبيح تنب ةيفص تضاح ) :تلاق

 تناك دق اهفإ هللا لوسراي تلق ؟ يه انتسباحأ : لاقف هللا لوسرل اهتضيح

 . 9 (رفتتلف : ه5 يبلا لاقف « ةماقإلا دعب تضاح مث « تيبلاب تفاطو « تضافا

 . امهنم حصيال فاوطلا نأل ,. ضئاحلاك ءاسفنلاو.

 : مارحإلا تاروظحم : ًارشاع ٠

 ؛مارحإلا ببسسب مارحإلا ف ةمرحنا ءايشألا يه مارحإلا تاروظحو

 : نأي اميف صخلتتو

 ةيقب رعش هب ءاملعلا روهمج قحلأو « هريغ وأ قلحب سأرلا نم رعشلا ةلازا : ًالوأ

 . مسجلا

 ءاملعلا روهمج هقحلا دقو نيلجرلا وأ نيديلا نم رفظلا ةلازا : ًايناث
 . هفرتلا عماجب رعشلاب

 وأ لوكأملا وأ بوثلا وأ ندبلا يف مارحإلا دعب بيطلا لامعتسا : انلاث

 . بورشملا

 . نيديلا بارش امهو نيزافقلا سبل : ًاعبار

 . ةوهشل ةرشابملا : اسما

 يف ىلاعت هللا هركذ امك رييختلا ىلع ةسمخلا تاروظحملا هذه ةيدفو

 ماعط وأ مايأ ةثالث مايص نيب ريخيف « يقابلا هيلع سيقو « سأرلا قلح يف نارقلا

 ةاشلاو ماعطلا قرفيو « ةاش حبذ وأ عاص فصن نيكسم لكل « نيكاسم ةتس

 . روظحملا لعف ناكم يف وأ ةكم يف امإ نيكاسملا ىلع

 ١ - قباسلا عضوملا يف ملسمو .580/7 يرابلا حتف . عادولا فاوط باب أ جحلا باتك : يراخخبلا .

 .قباسلا عضوملا ملسم حيحص- 1



 ةرمعلاو جملا لئاضف 1 3قب

 للحتلا لبق جحلا يف عامجلا عقو اذإو . جرفلا يف عامجلا : اسداس

 : رومأ ةعبرأ هيلع بترت لوألا

 .هيف يضملا بوحو : ايناث . عامجللا هيف عقو يذلا كسنلا داسف : ًالوأ

 اهقرفيو اهرحتي ةندب يهو ةيدف : اعبار . مداقلا ماعلا يف هئاضق بوجو : اعلاث

 . عامجلا ناكم يف وأ ةكم يف نيكاسملا ىلع

 ناك ءاوس دسفي حاكنلا نكلو « ةيدف هيف سيلو : حاكدلا دقع : ًاعباس

 . هيف هليكو وأ يلولا وأ ةجوزلا وأ جوزلا مرحما

 هقرفي , هلثم حبذ وهو « هؤازج هيلعو شحوتملا يربلا ديصلا لتق : انماث

 ماسعطإ نع موصي وأ , مرحلا ءارقف ىلع هقرفي ماعطب هموقي وأ ؛مرحلا ءارقف ىلع
 . ًاموي نيكسم لك

 صتخيو ىثنا مأ ناك اركذ مرحم لك ىلع مارح ةينامثلا تاروظحما هذهو

 : نييلاتلا نيروظحم اب ركذلا

 ةرايسلا فقسو ةميخلاك قصالملا ريغ امأف « قصالمب سأرلا ةيطغت : الوأ

 . هب سأب الف ةيسمشلاو

 هنم ءزج ىلع وأ ندبلا ردق ىلع طيخخام لك وهو طيخملا سبل : ًايناث
 عقرملا ءادرلا وأ رازإلا امأف . نيفخلاو ليوارسلاو صيمقلاك هئاضعأ نم وضع وأ

 ٠ نذألا ةعامسو نيعلا ةراظنو ةعاسلاو مخل سبلب سأبال كلذكو « هب سأب الف

 . اهوحنو ةقفنلا ءاعدو

 تناك ةفص يأ ىلع هجولا ةيطغت وهو : يلاتلا روظحم اب ىثنألا صتختو
 اههجو يصطغت نأ وهو , طقف باقنلا وه اهيلع روظحما : ءاملعلا ضعب لاقو

 تاروظحملا هذه ةيدفو . ًاقلطم هيطغت الأ ىلوألاو , هيف اهينيعل بوقنم ءاطغب

 . ةقباسلا ةسمخلا ةيدفك رييختلا ىلع ةصاخلا |

 ٠ مارحإلا تاروظحم لعاف مكح : رشع يداحلا :



 دفو ةرمعلاو جحا لئاضف

 : تالاح ثالث ةقباسلا تاروظحم ا لعافل
 .هتيدف هيلعو مثآ اذهف ؛ رذع الو ةحاح الب روظحملا لعفي نأ : ىلوألا

 ناك نمفإ : ىلاعت لاق « هتيدف هيلعو مثآب سيلف « ةجاحل هلعفينأ : يناثلا
 ولف ©) (كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف هسأر نم ىذا هب وأ ًاضيرم مكنم

 ةيدفلا هيلعو هتيطغت هل زاج , هنم فاخي رح وأ درب لجأ نم هسأر ةيطغتل جاتحا '

 مثإ الف ؛ مون وأ هاركإ وأ نايسن وأ لهحج روذعم وهو هلعفي نأ : ثلاثلا
 قو 9 [انأطخأ وأ انيسن نأ انذخاؤتال انبر ) : ىلاعت لوقل ةيدف الو هيلع
 امو نايسنلاو ًاطنلا ّيمأ نع زواحت هللا نإ ) :لاق هنأ ق5 ينلا نع ثيدحلا
 لاز وأ هركذ وأ روظحملاب ملعف رذعلا لاز ىم نكل . "” ( هيلع اوهركتسا

 . اروف - روظحملا يأ - هنع يلختلا هيلع بحو همون نم ظقيتسا وأ ههاركإ

 : يوبنلا دجسملا ةرايز : رشع يناثلا ٠

 :يهو اهيلا الإ لاحرلا دشتال يلا ةثالثلا دجاسملا دحأ يوبنلا دجسملا
 ىف ىصقألا دجسملاو ؛ ةسنيدملا يف يوبنلا دجسملاو , ةكم يف مارحلا دجسملا
 دجسلا الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم ريخ يوبنلا دجسملا يف ةالصو .سدقلا
 عرشت ؛ 6 يبنلا دجسم يف ةالصلل ةنيدملا ةرايز عرشت اذه لحأ نمو « مارحلا

 هنودب لمكي جحلاف . جحلاب هل ةقالع الو جحلا تقو يف ًاصاخ سيلوتباتسق هترقو لك
 ءدحاو امه رفسلا نوكيل جحلا عم هولعج سانلا نكل « هكرتب صقني الو ؛

 . ةديعبلا راطقألا لهأك رفسب امهنم دحاو لكل دارفإ هيلع قشي نمل اميسال

 ١ - ةيآلا ةرقبلا ةروس : ١95 ,

 - ةيآلا ةرقبلا ةروس : 785 ,

 : هير خت مدقت- 0



 ةرمعلاو حلا لئاضف 5

 6# يبنلا ربق ىلإ بهذ مث « هللا ءاشام هيف ىلص يوبنلا دجسملا لد اذإف

 لسص مهللا . هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا ) : لاقو همامأ فقوف

 ديمح كنإ ميهاربا لآ ىلعو ميهاربا ىلع تيلص امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع

 لآ ىلعو ميهاربا ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كراب مهللا . ديحب

 ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا ) هلوق ىلع رصتقا نإو ( ديجب ديمح كنإ ميهاربا
 هللا يضر ركب يبأ ىلع ملسيل ًاليلق هنيمب نع وطخي مث . جرح الف ( هتاكربو هلل

 كنع هللا يضر « هللا لوسر ةفيلخ ركب ابأاي كيلع مالسلا ) : لوقيف هنع

 هللا يضر رمع ىلع ملسيل ًاليلق هنيمب نع وطخي مث ( ًاريخ دمحم ةمأ نع كازجو'

 نع كازجو « كنع هللا يضر رمع نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا ) : لوقيف هنع

 . ( ًاريخ دمحم ةمأ

 عيقبلا روزي نأو « هيف يلصيل ارهطتم ءابق دجمسم ىلإ جرخي نأ هل نسيو
 : لوقيو هربق ىلع فقيف « هنع هللا يضر نامثع ىلع ملسيف « ةنيدملا ةربقم وهو

 دمحم ةمأ نع كازجو , كنع هللا يضر نامثع نينموملا ريمأاي كيلع مالسلا )

 دحأ ىلإ جرخيو ؛ ةمحرلاو ةرفغملاب مهل وعديو عيقبلا لهأ ىلع ملسيو . ( ًاريخ

 مه وعديو مهنع يضرتيو « ءادهشلا نم كانه نم و هي يبنلا مع ةزمح ربق روزيف

 . ةمحرلاو ةرفغملاب

 ئش ةنيدملا يف سيلو « هريغ ربق الو 6# يبنلا ربقال « ًائيش روزتال ةأرملاو
 . قفوملا هللاو انركذام ىوس اهريغو دجاسملا نم هدصق عرشي ْ



 ةرمسبلاو جب لنا
 ىناثث) مره

 بيترتو عمج
 يئافملا نس لريَلا

 نم لك هل مدق

 نيدلا رون توفص / خيشلا 2 ىرئارجلا رباج ركب وبأ / خيشلا
 ليعامسإ نب دمحم خيشلا



 ةرمعلاو جملا لئاضف

 ةيدعسلا ىواففلا

 خيشلل

 ىدعسلا رصانلا دبع نمحر لادبع





 ةرمعلاو جحلا لئاضف تي

 : لاؤس

 ؟كلذ نم مهدارم امف . اهيلع جحلا يف ةأرملا مرحم ةقفن نأ ءاهقفلا ركذ

 ٠ ىوعفلا : |

 :دازلاو « هلو اهل ةلحارلاو دازلا اهيلع نأ هب اوحرصام كلذب مهدارم

 ةقلعتملا ريغ رحألا جئاوحلا امأو . هرفس يف دوزتلل هيلا جاتحيام لكل عماج مسا

 ش . كلذ يف لحدت الف : رفسلا كلذب

 ٠ لاؤس :

 ؟ اهنع جحي لهف « جحت مل ةفيفك ةريقف زوجع ةأرما

 ٠ ىوتفلا :

 قيطي لسك مويلاو - بوكرلا قيطت تناك اذإ مالسإلا ةجح امأ

 نوبئاغ مهنأ ولو مراحمو ًادالوأ اهل نأل , اهسفنب جحت نأ دبالف -بوكرلا .

 :لاؤسو

 هسفنل ةرجألا ذخأي قئاسلا ناك اذا ةموكحلا تارايسب جحلا زوجي له ظ

 ؟ ةموكحلا ىلع هترحأو

 ٠ ىوتفلا :

 كيلعام تنأو « هعبت هيف ناك نإ - قئاسلا ىلع ةعبتلاو جحت نأ سأب ال

 ' ملعأ هللاو ء ءيش ههثإ نم .

 : لاؤس و



 قشللا ْ ١ ةرمعلار جحلا لئاضف

 هسنع بونملا دلب نم مالسإلا ةجح جحي نأ بئانلا مزلي هنإ ءاهقفلا ركذ

 : ىوتفلا ٠

 ءهنع بونملا دلب نم نوكي نأ مزليال هنأ « هيف كشال يذلا حيحصلا

 « ةيعرشلا ةلدألا رهاظ وهو .ةكم نمو « هنم برقأ نم زوحي لب « هنم دعبأ الو

 لالدتسإلا متيال ضوقنم ليلعتلا نم هب لدتسا امو « كلذ باجيإ ىلع ليلد الو

 . هب

 ٠ لاؤس :

 دلب نم مرحي نأ « مالسإلا ةجح يف هريغ نع بان نمل باحصألا طرتشا

 ؟ هيجو اذه لهف , ةكم نع اهنم دعبأ دلب وأ « هنع بونملا

 : ىوتفلا ٠

 مالسإلا ةجح يف ريغلا نع بئانلا نأ هللا مهمحر باحصألا طارتشا امأ

 ليلد ال فيعض لوف وهف « هدلب نم ةكم ىلإ دعبأ دلب وأ ؛هدلب نم الإ حصيال
 ىلإ هدلب نم يعسلا هنع بونملا ىلع بحي ناك هنأ هل لدتسا ام ةياغو « هيلع

 فداص ول هنع بونملا نإف « ادج فيعض لالدتسإلا اذهو « هلثم اذهو « جحلا

 وني مل وهو ةكمب ناك ول لب « هدلب نم برقا دلب يف جحلا ىلإ يعسلا تقو هنأ
 هنإ :دحأ لقي مل هنإف «لحملا كلذ يف الإ لصحت مل ةينلا نكلو « جحلا هدلب نم

 . اهب ىلوأ هبئانف « امب يونيل هدلب ىلإ عوجرلا هيلع بجي

 راجأ 6 يبل نإف « ةيعرشلا ةلدألا تامومعل فلاخم لوقتلا اذهف ًاضيأو

 . هنيبل ًاطرش ناك ولو ؛ هدلب نم نوكي نأ طرتشي لو « هيف ةباينلا
 « جحلا لاعفأ نم هدعبامو مارحإلا وه امنإ ضرفلاو بحاولا نإف ًاضيأو

 لوقلا اذهو -بوجولا ىلع يأ - هيلع لديام تأي ملف « هدعبامو هلبقام امأو



 ةرمعلاو جحلا لئاضف 00

 . هراتخن ىذلا وهو . باحصألا ضعبل لوق

 ؟ هلمكي نم جحلا يف صخشلا بيننسي له ٠
 : ىوتفلا ٠

 نأ هل اوزوح دقف ؛رذع بئانلل لصح اذا هنإف . باحصألا دنع امأ

 :هضعب يفو . جحلا يف ةبانتسإلا زوحتو : مهقتارابع يف اولاق دقو « هيف بينتسي

 تايضعب ف ًاحيرصت مهنع دحأ م ينأ عم « رذعلا دنع ضرفلاو « ًاقلطم لفنلا

 « يسفن يف ليوط نامز نم ةلأسملا تلازام انأو .« طقف يمرلا يف الإ ٠ كسنلا

 يف هنع بوني نأ ًادحأ هه يبنلا رمأي مل ةفرعب فقاو وهو هتاحار هتصقو يذلا نأل

 اذإ لوقلاو « سفنلا هل نئمطت ال ةلأسملا هذه ف مهمالك نأ دوصقملاو

 يف دقعتا يذلا نأ عم « هب يفي نأ هل سيلف « هيلع رهاظ ليأد ناسنإلل نيي م

 . هزاوج ىلع لديام رأ لو « ليلدلل فلاخم لوقلا اذه نأ يرطاخ

 ٠ لاؤس :

 . ؟ هتيقب هنع يضقي لهف « كسنلا ءانثأ يف مرحملا تام اذا

 ٠ ىوتفلا :

 كسنلا ف عرش دقو تام نم نأ هباحصأ نع الو هب يبنلا نع تبني مل

 ةصق يف #8 يبنلا نع تباثلا لب « كلذ دوحو عم هنع لمكي هنأ . هلمكي ملو

 ثعبي هنأ ربخأو « مرحملا هبنتجيام هليسغتب رمأ هنأ ةفرع ةيشع هتلحار هتصقو يذلا

 ءرمتسم هكسن نأ « هللا ىلع هتمارك نم هنأ ىلع لدي اذهف «ةمايقلا موي ايبلم

 . نيمرحما ةفصب ةمايقلا موي ثعبي هنأو

 اذإو ء. هتلزنمي هبئان ناكل « ايندلا يف هنع باني نأ ناكمإلا يف ناك ولف



 . بئانلاو ليصألا هنم جرح . كسنلا لمك

 تباثلا انإو . هنع لمكي نأ هلاثمأ يف الو هيف رمأي م 6 يبلاف اضياو
 . هضعب يف ال . كسنلا عيمج يف ةباينلا زاجأ هنأ هه هنع

 نع لمكت ال اهنأ  اهليمكت لبق دبعلا تام ةدابع لك نأ اذه ديؤيو
 اهلوأ نم اهعيمج يضقي نأ امإو , يضقتت نأ مزليالو هنع طقست نأ امإف ءاهبحاص .

 . ماعلا طباضلا اذه نع كسنلا جورذ بحوملا امف ؛

 ٠ لاؤس :

 ؟ ةقفنلاو كسنلا يف مكحلا امف بئانلا مارحإ لبق بينتسملا يثوع اذا

 ٠ ىوتفلا :

 « هللا رصن نبا مالكو يعرم خيشلل " ةياغلا " نع ناوخإلا ضعب يل لقن
 . ءيش ةرابعلا هذه قالطإ نم بلقلا يفو :شماهلا يف لاقو . اذإ هلزعل هدعب لب . ٍفوع نأ لبق قفنأ امب هيلع عحريالو ' ؛هجتيو « هبئان مارحإ لبقال يفوع نمع أرحأو " ةياغلا " يف لاق : هتروص هذهو

 هيلع عجري الو :هحتيو : عبطلا نم )7١( ةرمث دازلا ةيشاح يف لاقو
 رذع لاوز بئاناا ملعي م اذاو « اذإ هلزعل هدعب لب . فوع نأ لبق قفنأ ام
 للا رصن نسبا حجر ؟ بينتسملا نع وأ بئانلا نع كسنلا عقي له ؛ بينتسلا
 . ىهتنا . هيلع ةقفنلاو بينتسملا نع هعوقو

 يذلا هاجتألا امأو « هللا رصن نبا هلاقام قفاوي () باوجلا يف هتركذامو
 هيف رظن امك « ديعب وهف « هتيفاع دعب قفنأ امب عجري هنأ « يعرم خيشلا هركذ
 ش . شماملا بحاص

. 
 باوجلا كلذ ىلع رثعن ملو هلو اميمنت اذه بتك قباس باوح ىلإ ريشي
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 ةرمعلاو جلا لئاضف تمل

 قفاوي يدجنلا نامثع خيشلل "ىهتنملا" ةيشاح- يف ًامالك ًاضيا اندحوو

 . هظفل اذهو « هللا رصن نبا مالك

 مأ ةقفنلا همزلتو بينتسملا نع اذا عقي لهو هبئان مارحإ لبق ال : هلوق
 لح صخش :لاقيف « امي اباعيف هيلعو « رهظأ لوألا ؟ ةقفنلا دريف بئانلا نع
 . ىهتنا « هضرف لبق ةجح لفن

 مهمالك نم اهذخأو ؛باحصإلا مالكب اهيلع لالدتسإلا نكمو : لرقأ

 « بئانلا مارحإ لبق وع اذإ هنأ اوركذو « ةبانتسألا اوركذ امك مهَأ كلذو ؛
 « بينتسملل اهرجأو اهباوث نوكي امنأ ىلع لدف . بينتسملا ضرف نع ئرجيال هنأ

 هنأو ؛ بئانلل اهلك نوكت افأ ىلع لدف « ةقفنلا در اوركذي ملو . بئانلل ال

 لخديام فرع « لئاسملا عيمج يف باحصألا مالك ربدت نمو . ًائيش اهنم دربال

 ىلع لئاسلا قيبطت هب نسحيو لخديال امو  هقوطنمو همرهفمو مهمالك رهاظ ب

 يف "فاصنإلا"بحاص هدعبو "عورفلا "بحاص ًاريثك هلعفي ناك امك مهمالك
 جوحأو انجوحأ فيك اذهبي لالخإلا ىلإ رظناو . همالك عبتتو "عنقملال هحرش
 مالكو لوصأب ةلأسملا هذه ىلع لدتسن نأ ىلإ نامثع خيشلاو هللا رصن نبا انلبق
 ةلأسملا سفن يف مهمالك ىلإ انعجر ولو , عضوملا اذهبي ةصاخلا مقرابع نع جراح

 عيمج نعو انع هللا مهازجف , بيرق نم ذخؤي هاندجول « لاكشألا اهيف عقو يلا

 هنأ مهيلع حتف امك همركو هلضف باوبأ نم انيلع حتفو «ءازجلا لضفأ نيملسملا

 . ميرك داوج

 ٠ لاؤس :

 ؟هذخأام عفدي لهو ؛ةجحلا نوكت نملف « هنع جحي نم رجأتسا اذا

 ٠ ىوتفلا :

 اهتحص امأو ؛لطاب اهيلع دقعلا نأل , اهجح.و اهرشاب نمل ةجحلا نوكت

 ةسجح هيلع نم اون اذإ هنأف « ةلأسملا هذه يف هريغ فلاخي جحلا نألف « هل ةينالب
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 دعب نراقلاو درفملا اون اذاو ء هسفن نع تبلقنا « هريغ نع جحي نأ مالسإلا
 يعسسلاو فاوطلا نم هدعب امو مارحإلا بلقنا «عتمتلا يعسلاو مودقلا فاوط

 نمل تعقوف « اهداسف نيبت ةمزال ةراحإ هريغ هرجأتسا يذلا اذه كلذكف «ةرمعلل
 ءةقفنلا ةلأسم ىلع مالكلا ىقبي نكلو . دقعلا داسفل هل تيون نمل ال اهرشاب
 سيلف «هريغ نع هتحص مدعو دقعلا داسفب املاع جحلا رشاب يذلا ريجألا ناك نإف
 الهاج ناك ناو .جحلا رشاب يذلا ىلع فرصملاو ةقفنلا لب . ءيش رجؤملا ىلع
 يهو «لثملا ةرجأ اهيف بحي ةدسافلا مراجالاو . ةدساف ةراجإ تناك ؛ مكحلاب
 . ملعأ هللاو ..ًافرع هلثم هلمتحي يذلا فرصملاو ةقفنلا

 ٠ لاؤس :

 ؟ ئرحي لهف ءيعسلاو فاوطلا ىف هلمحو «يبصلاب جح اذا

 ٠ ىوتفلا :

 لجحرلا نع ؛ لومحملاو لماحلا نع ئرجي دحاولا فاوطلا نأ باوصلا
 يفكيال هنأ ىري ءاملعلا ضعبو . يبصلا نعو هسفن نع ىون هنأل « يبصلا نعو

 . فيعض لوق هنكلو « دحاو نع الا

 : لاؤس «

 . ؟دحاو فقوم ْف يبصلا نعو هسفن نع يمري نأ زوجي له

 : ىوتفلا ٠

 اذا مط ضفألاو .هسفن نع يمرلاب أدب . يبصلا نعو هسفن نع ىمر اذا
 ةدحاو لك دنع فقو نإف « يبصلل اهفنأتسا , هسفن نع ثالثلا تارمسلا لمك
 , زرئاسج كلذ نأ حيحصلاف « يبصلا نع اهامر مث هسفن نع اهامرف رامتجا نم
 . عساو - دمحلا هللو - رمألاف ةقشمو ماحدزا ناك اذا اميسال
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 : ٠ لاؤس :

 نع لومحاو لماحلا نم لك ىونو , رذعل ًالومحم ىعسو فاط اذا له

 ؛ ىوتفلا ٠

 « لومحملا نع الإ هئرجيال هنأ , نيرحأتملا ةلبانحلا دنع بهذملا يف روهشملا

 بمهذم اذه يف حيحصلاو «هيلع لدي حيحص ليلعت الو هيلع ليلد ال فيعض رهو
 بهذم يف لوق وهو . لومحماو لماحلا نم دحاو لك نع ئرجي هنأ « ةفينح يبأ
 فاط نم ناف « ةلدألا هيلع لدت يذلا باوصلا وهو «قفوملا هنسحتسا « ةلبانحلا

 ةضيرف ىدأ دق هنأف ,رخآلا لوقلا ىلع رذع ريغل وأ رذعل ًالومحم وأ ًالماح

 . قيتعلا تيبلاب فاط هنأ امهنم لك ىلع قدص دقو «هفاوط

 امهنم دحاو لك ناذهو " تاينلاب لامعألا امنأ " هي هلوق اذه ديوي

 . « كسانملا ةيقب يف هلح اذا قافثألاب هنأ اذه ديؤي « هلعفو . هسفنل فاوطلا ىون

 قرفلا امف ء امهنم لكل مت دق كسنلا نأ , اهريغو ةفلدزمو « ةفرعب فوقولاك

 ؟ يعسلاو فاوطلا نيبو امهنيب

 ئرحيال هنإ :لاق نيعباتلاو ةباحصلا نم ادحأ نأ لقني مل هنأ اذه ديؤي
 نم ةددعتم اياضق نيعباتلاو هباحصأ نمزو *6 يبنلا نمز ين عقو دقو «لماحلا نع

 ناك اذاو ؛ رخآ ًايعسو رخآ افاوط فوطي نأ لماحلا اورمأي ملف « عونلا اذه

 رعاسشملا يف هرضحيو هلوقيام لقعيال يذلا يصلا نع مارحإلا يوني مرحنا يلولا
 ', يعسلاو فاوطلا لاب امف ؛عيمجلا نع ئزجيو ءاهلك

 .هب عوطقملا باوصلا هنأ فرع « ناسنإلا هربدت املك لوقلا اذهو

 ريسغلو رذعل حيحصلا ىلع زوجي « هريغو ريعب ىلع بكارلا فاوط نإف ًاضياو
 لومحلا نع فاوطلا رذعل زوجي هنأ : بهذملا نم روهشملا لوقلا ىلعو « رذغ

 رهظ ىلع لومحمناو ناويحلا ىلع بكارلا نيب قرفلا امف « ًادحاو ًالوق ارجف
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 قدطع ةزمعلاو جحلا لئاضف

 نم دشأ ناسنإلا لم“ ىلإ ةحاحلا لب ء امهنم لك ىلإ وعدت ةجاحلاو . ناسنإلا
 ىلإ اهفوخد رذسعتم تاقوألا هذه يف تاناويحلا لب « ناويحلا لمح ىلإ ةحاحلا
 هسفن نع ىون اذإ لماحلا نأ عم « ملعأ هللاو . فورعم وه امك « مارحلا دجسملا

 . هنع هعوقوب قحأ ناك

 مارحإلا باب

 : لاؤس ٠

 ؟ ةرمع الو احح ديريال وهو ةكم دصق نم ىلع مارحإلا بجي له

 ٠ ىوتفلا :

 نأ هيلع بحيال هنأ حيحصلاو « هيلع مارحإلا بوحو يف ءاملعلا فلتحا

 ٠ لاؤس :

 ؟ مرحي نيأ نمف « لبق عئارشلا يف ةماقإلا ديري وهو ةكم دصق اذا

 ٠ ىوتفلا :

 مرحأ «عئارشلا نم يشميو ةكم لحخدي نأ دارأ اذإف « تاقيملا نم مرحبال
 . مرحي ىح تاقيملا زواجتي الف . جحلا هدصق ناك اذإ الإ ؛

 ٠ لاؤس :

 ؛عتمتلا هدصقو هتينو امي ىبلف « ةرمعلاو جحلاب مرحأ : لهاجلا لاق اذا

 ؟ هب ظفلت امم مأ « ةينلاب ةربعلا لهف

 ٠ ىوتفلا .:



 ةرمعلاو جحلا لئاف عملك
 ا ع مس موس ب مس سس م يعم سر سعب هي عت يب يت عر تعج يس هس ماس

 موص وأ ةالص نم ىونام ريغب ظفلف طلغ اذإ اذهو « بلقلا ىلع رادملا

 اذه ركذ دقو . بلقلا ىلع رادملاو , هرضيال هطلغف « ةرمع وأ جح وأ ةراهط وأ

 يف ماع اذهو « ىونام ريغب هناسل قبس رضي الو :اولاق ثيح هللا مهمحو ءاهقفلا

 ع -” . منعا كلاو . الهج وأ انايسن نوكخي نأ أمإ ناسللا قبسو «تادابعلا لك .١ 1 4 4 0006 0 4 ءأ 1

 : لاؤس +

 .؟ ةدح لهأ ىلع نارقلاو عنمتلا مد بحي له

 : ىوتفلا +

 نراقلاو جحا ىلإ ةرمعلاب عمتملا ىلع بحي امع هللا كظفح تلأس

 . درفملاو

 لاوش اموأ يتلا جحلا رهشأ يف ةرمعلاب مرحي يذلا وهف « عتمتملا امأ

 « ةرقب عبس وأ ةندب عبس وأ ةاش مد هيلعف , هتنس نم جحي مث . ةجحلا وذ اهرخآو

 كلذ لثمو . عجر اذإ ةعبسو , جملا يف ةثالث , مايأ ةرشع ماص « دحي مل نإف

 يدا هيلعف « اعيمج ةرمعلاو جحلاب نعي , نيكستلاب مرحي يذلا وهو « نراقلا

 . عجر اذإ ةعبسو « جحلا يق ةثالث « مايأ ةرشع ماص « دحي مل نإف « روكذملا

 . رثكأف نيموي يأ رصقلا ةفاسم نم مداقلا قح يف اذه نكلو
 سياف « اهوحنو ةدجو عئارشلا لثم اهنم ًابيرق ناك نمو ةكم لهأ امأ

 دجسملا يرضاح هلهأ نكي مل نمل كلذ ] ىلاعت لاق امك « مايص الو يده هيلع

 . [ ١95 : ةرقبلا ] [ مارحلا

 نينراق وأ نيعتمتم اومرحأ اذإ له « ةدحي نيميقملا يف ملعلا لهأ فلتخاو

 اوعتمت اذإ ودهي نأ طايتحإلاو « ةكم لهأ لثم مهنأ مأ , روكذملا يدها مهيلع

 الو يده هيلع سيلف ؛ هدحو جحلاب مارحإلا الإ وني ملد يذلا درفملا امأو ءاونرقو
 . مايص
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 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ر نأ لضفألا له « نيدب الا ةيدفلا كرديال ناك اذا وأ يرتشيو نيدتسي نأ لضف 00

 ؟ موصي

 ٠ ىوتفلا :

 دحي ل مف + لاق لاعت
 ل نمف ]) لاق ىلاعت هللا نأل « هتمذ لكشي الو موصي نأ هل لضف

 و جحلا يف مايأ ةئالث مايصف عابتاو ١55[ : ةرقبلا ] [ متعجر اذإ ةعبس ةصخحر عابتاو ١[ ا

 . ىلوأ هللا

 رلت الثل جحلا درفي نأ يغلل زوجي له ةيدفلا هم ؟ ةيدفلا 0
 ىوعتفلا ٠

 4 سس ده و عتمتي ل نأ لضفألا نإف .ةليضفلا هتوفت نكلو هب أب ال اذ يدفي

 . يده لاو ةرمعلاو جحلا باوث هل لصحيل

 ٠ لاؤس :

 همكح لهف « هقاسو قيرطلا نم مدلا ىرتشا 1 4 . 5

 رحنلا موي الإ لحيال يدهحلا قاس نم مكح 9 .

 ىوتفلا ٠

. 
 ىح لجبال 3

 ٠ يي 2( -

 ٠ لاّؤس :
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 كما ها سا اللا

 ةرمعلا ىلإ خسفي نأ داراو ءدرفم وأ نراق وهو ىعسو مودقلل فاط اذإ

 ؟ ال مأ ؛ لوألا هيعسو هفاوط هئرجي لهف «

 : ىوتفلا ٠

 جحلل هاون ناك يذلا هيعسو « مودقلل هاون ناك يذلا هفاوط هئزحجي معن

 ؛ لاح ىلإ لاح نم امهنم غارفلا دعب ةينلاب نابلقنيف « اهيعسو ةرمعلا فاوط نع

 ؛يعسلاو فاوطلا اهعبت « ةدرفنم ةرمع ىلإ نارقلا وا جحلا ةين اخسف امل امهنأل

 . هدعب امو مارحإلا اهعبت امك

 همارحإ نوكي لب . ةكم نم ةرمعلاب مرحأ هنإ :لاحلا هذه يف لاقي الف

 نم ةلأسملا هذهو « ةيكم ةرمع ال « ةيقفأ ةرمع نوكتو « تاقيملا نم ةرمعلاب

 دعب ةينلاب رخآ ىلإ ئيش نم بلقني ئيشلا نأ وهو « ملعلا يف لئاسملا بئارغ

 لحم لح كسنلا اذه نأو « بارغتسالا هنع لاز « تركذام مهف نمو « غارفلا

 فاوطلاب اوؤزتجاو ةرمع اهولعجي نأ اوعسو اوفاط امل 6# يبنلا رمأ اذهيو « هلبقام

 . ةداعإ ريغ نم يعسلاو مدقتملا

 ٠ لاؤس :

 لاو ا ىعسو هترمعل فاط اذا عتمتملا نأ : ةلبانحلا انباحصأ لوقام

 رمعلل هفاوط نأ «" نيت م « هممتو جاب مرحأ مث لخلا اذه دعب ئطو مث اهنم
 ؟ ةراهط ريغب ناك

 لاحداو ؛ ةدساف ةرمع ىلع اجح لخدأ هنأل ء هجح حصي مل اولاق

 يذلا امو ؛ حيحص لرقلا اذه لهف « دقعنم الو « زئاج ريغ ةرمعلا ىلع جحلا

 ؟ اهيف هنوراتخت

 ٠ ىوتفلا :

 ىلع انمكح ول يح حيحص جحلا نأ « ةمهملا ةلأسملا هذه يف هارن يذلا
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 . دحام ةدع يأرلا اذه يف اندنعو « داسفلاب ةرمعلا

 ةرمعلا ىلع جحلا لاخدإ عنم وهو ةلأسملا لصأ يف : لوألا ذحأملا

 دق ةثالثلا كاسنألا دحأ وه يذلا نارقلاو « كلذ نم عنملا دري مل هنأل , ةدسافلا

 ىلع جحلا لاخدإ تبث امك « تاقيملا نم اعيمج اممب مرحأ اذإ هتحص تتبث

 | . حيحصلاك دسافلاف « ةحيحصلا ةرمعلا

 ريسغ هبحاص ناك اذإ هدسفي امنإ « جحلا يف ءطولا نأ : يناثلا ذحأملا

 رهاظ وه امكو ؛ مالسإلا خيش رايتخا وه امك . حيحصلا ىلع روذعم
 ؛لاحلاب لهاح كشالب اذهو . نايسنلاو أطخلا نع جرحلل ةعفارلا تامومعلا

 يسانلا نم ءطولا نأ حيحصلا ناك اذإف « ءاوس مكحلاب لهاجلاك لاحلاب لهاجلاو

 « حيحص لح وه يذلا ءطولا اذه فيكف « رضيالو هدسفيال جحلا يف لهاجلاو
 . ىرحأو ىلوأ باب نم اذهف « ًاحيحص هبحاص هدقتعي جحلاو ةرمعلا نيب لح وأ

 لاوقأ ةثالث ىلع ثدحملا فاوط ةحص يف ءاملعلا فلتحا : ثلاثلا ذحأملا

 نيبو « هفاوط حصي الف ءًادمع ةراهطلا كرت نيب ليصفتلاو « اهمدعو « ةحصلا :
 . ملعلا لهأ نم ريثك هب لاق امك . حصيف « ًانايسنو ًالهج اهكرت

 هتحصب لوقي نمو « اقلطم هتحصب لوقي نم لوق : نيلوقلا ىلعف
 ىسلعو ؛. ةمات ةحيحص ةرمع دعب ئطو هنأ ؛ حضاو رهاظ مكحلا « روذعملل
 . نيقباسلا نيذحأملا ىلإ عجرن ءاقلطم ةحصلا مدعب لوقلا

 ءروكذملا ءطولاب ةدساف ةرمعلا نأ به لوقن نأ : عبارلا ذخأملا

 ةرمعلا ناكرأ نأ لصألا نأ كلذو « جحلا ىلإ كلذ يدعن الو داسفلاب اهصخنف

 امك « ًالامكو اصقنو ًاداسفو ةحص اهدحو امب تاقلعتم امتالمكمو اهتابحاوو

 ءهلاعفأو هلاوقأ ف لقتسمو « هتاذ يف لقتسم كسن امهالكو ءكلذك جحلا نأ

 نأ اهيف لصألا « ةلقتسملا تادابعلاو « اذه نم الو اذه نم ال خزرب دح امهنيبو

 نم ىلوأ مومعلا اذه يف ةلأسملا هذه لاحدإف ؛ ىرحألا داسفب دسفتال ةدابع لك

 يف وهامنإ طابترإلاف « ضعبب اهضعب طبترم جحلاو ةرمعلا نأ ةجحب اهجارخإ
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 ال , جحلا ىلإ هترمع خسف يذلا وأ جحي م يذلا عتمتملل جحلاب نايتإلا بوجو

 قالحو فوقوو يعسو فاوط نم اهيف امئ امهنم لك لالقتسا ليلدب « اهاعفأ يف

 . ملعأ هللاو . اهريغو
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 يعل

 مارحإلا تاروظحم باب

 لاؤس و

 ؟ مكحلا امف « يعسلاو فاوطلا دعب ةرمعلا يف سبل اذا

 : ىوتفلا ٠

 ناك ولو . هيلع ئش الف « سبلام دعب قلح مث  مكحلاب ًالهاج سبل اذإ
 « نيكاسم ةتس ماعطإ وأ « مايأ ةثالث مايص : ىذا ةيدف هيلع ناك « مكحلاب ًاملاع

 . رييخت - ةيدف ةاش حبذ وأ

 : لاؤس و

 ؟ ةيسمشلاب مرحلا لالظتسا مكحام

 ٠ ىوتفلا :

 دمحأ مامإلا بهذم يف اهيفو « ءاملعلا نيب فالح ةلأسملا هذه يف

 :نالوق

 زوجيال كلذ نأ : امهدحأ .

 عمو ءاهريغو ةيسمشب مرحملا لظتسي الأ طايتحإلاو : زوجي هنأ : ئاثلاو

 هللاو.صاص صن اهيف دري مل هنأل . ةيسمشب لظتسا نم ىلع ركننال نحن كلذ

 ملعأ .

 ٠ لاؤس :

 ةرظنب ئمأ نأو « ةاشف الاو « ةندب هيلعف ئمأف رظنلا ررك نأو : محلوق

 ؟ هيجو وه له « ةاشف
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 ٠ ىوتفلا :

 ريغ وهو .ءطولا ىلع سايقلاب لزنا اذإ ةندبلا رظنلا راركت يق اوبحوأ امنإ
 راركت نيبو ءامهنيب قرف ال هيلع سيقملاو سيقملا نأ هطرش سايقلا نأل « رهاظ
 يدنع حيحصلاو « قاحلإلا حصي الف « ميظع ئيش قرفلا نم ءطولاو رظنلا
 ةرسظنب ءانمإلاب ةاشلا باجيا كلذكو . ىذا ةيدف هيف نأ « انباحصأ ضعب هلاقام

 هدمعت نأو « ئئىيش بحجي الف ء دصق الب عقو نإ , ليصفت هيف يدنع ةدحاو

 . ةيدفلاب مرن أ لعف كثيح ربخلا لصحيل هولاقام هحب وتيف 4 ةمرجلا ةرظنلا لمعت و

 . ملعأ هللاو

 : لاؤس .٠
 ا

 مكحامف ءرسصعلا دعب مرحنا انلصو اننوكل مارحإلا عكر انكرت اذا

 ؟كلذ

 ٠ ىوتفلا :

 ناسنإلا ىلع سيلو ( يهنلا تقو ريغ يف ولو ةبحاو ريغ مارحإلا ةالص

 امولعم كلذ نكيلف « اهكرت اذإ هكسن يف صقن .

4 
 : ياوسل ©

 تاقيملا جرا هلهأ عيشيل جرخو ءرصقلا عنمت ةدم ةكمب ةماقإلا ىون اذا

 . هلوخدل مارحاو هجورخل فاوط هيلع لهف ٠

 : ىوتفلا ٠

 مارحإلاو هجورخل عادولا هيلع بجي هنإف بهذملا نم روهشملا امأ
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 . باحصألا مالك نم فورعم وه امك هلوخدل

 هنإف ءبمهدذملا يف لوق وهو « نيتلأسملا يف مالسإلا خيش رايتنخا امأو

 بوسحو مدسعل « هجورخل عادو هيلع سيلف « نيتروصلا يف ءيش هيلع بجيل
 مهدهع رخآ نوكي نأ سانلا رمأ . ثيدحلاب لدتسيو ؛ جاح ريغل هدنع عادولا
 , مهادلبل اوردص اذا نيرمتعملاو جاجحلاب صاح اذه نأ ىريو . فاوط تيبلاب
 اذا همارحإ امأو . ثيدحلا مومع رهاظ وهو « ميمعتلا بهذملا نم روهشملاو
 رم يذلا يناثلا لوقلاف « ةرمع الو جح ريغل هدلب نم مدق وأ « تاقيملا ىدعت

 ثيدحلاو « ءاشي نأ الإ مارحإ هيلع بحيال هنأو . بهذملا نم حصأ خيشلا رايتخا
 ١ :لاق تيقاوملا هو يبنلا ركذ امل هنأ وهو « اذه يف حيرص "نيحيحصلا " يف يذلا

 حيرصت اذهف « ةرمعلاو جحلا ديري نمت نهلهأ ريغ نم نهيلع رم نملو نهلهأل نه
 ام فالخب « ةرمعلا وأ جحلا اهيف ناسنإلا ديري يلا لاحلا هذه يف بحي امنإ هنأب

 بابب نم ؛ اهيلا عوحرلا دصقي ةكم نم جراخلاو « ةرمع الو اجح دري مل اذإ
 . مارحإ هيلع بجيال نأ ىلوأ

 ٠ لاؤس : |

 ؟ رمتعم الو جاح ريغ وهو عادولا كرت نم مكحام

 : ىوتفلا ٠

 لصحام هنأ ببسب دلاولاو تنا تعدوام كنأ تركذ لا ةلأسملا
 دصقلا مكتحور نأ ثيحف « عادولا نم وهو تنأ تنكمت الو « دلاولاب تلغتشا

 سيل هللا ءاش نإف ؛عادولل عسنت ةحسف لصح الو « دلاولا جالع ؛ جالعلا اهنم
 . اهريغ الو « ةيدفال يش مكيلع

 : لاؤس 0:
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 عضوم ماسقأ هنكلو « ارفاسم ةكم نم جربخ مث عادولل فاط نم امأ

 رفاس هنأل « هفاوط ديعي الف « الثم نيموي وأ اموي امهوحن وأ ئم وأ لدعلاك بيرق

 ةماقإلا امإو « ةكم نم جرخ هنأ اهلك رفسل لإ صخر هل تح قو « لعذلاب

 هتركذ يذلا مالكلا اذهو , اهدحو ةكم يف فارطلا ةداعا اهعم جانحي

 لا لل مهجر باحصألا مالح نو

 ٠ لاؤس :

 امب هاصوأ ةجاح ركذ مث هنوؤش عيمج نم غرف نأ دعب عادولل فاط اذا

 ؟ مكحلا امف اهارتش ثاف هل بحاص

 ٠ ىوتفلا :

 هريغل وأ هل مزاللا ناك ءاوس « هيلع جرحال .

 لاؤس و :

 ؟ هنلسو ) هتابجاوو « جحلا ناكرأ ام

 ٠ ىوتفلا :

 «ةفرعب فوقولاو « مارحإلا : اهلعفب الإ متي ال ةعبرأ ناكرأ هل جحلا

 ْ . يعسلاو ؛فاوطلاو

 :يهو حيحص هجحو ؛ ةيدف هيلعف اهكرت نمو اهلعف بجي تابحاو هلو
 «سسمشلا بورغ ىلإ ةفرعب فوقولاو « تاقيملا نم مارحإلا عوقو

 يناسفلاو ءرشع يداحلا ةليل يب تيبملاو « ليللا فصن دعب ىلإ ةفلدزمي تيبملاو
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 فاوسطو « ريصقتلاو «قلحلاو . تارمجلا ىمرو رخأت نإ رشع ثلانلاو ءرشع
 اهكرت نم . تالمكم ةبحتسم اهلك هلاوقأو جحلا لامعأ نم يقابلاو « عادولا
 . ملعأ هللاو . هباوثل مظعأو هجحل لمكأ ناك اهلعف نمو « هيلع مثإ الف
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1 

 ا

 ثلاثلا مسقلا

' 
 ةقيقعلاو ايادهلاو يحاضألا باتك /؛

 ةيدعسلا ىواتفلا

 ةرمعلاو +
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 دي يصيب دوج ممدم

 ةرمعلاو خلا لئاضل ٠ ُةخ

 ةقيقعلاو ايادهلاو يحاضألا باتك

 ٠ لاؤس :

 مأ يفكي لهف « حباذملا يف هحرط مث « ءامدلا نم هيلعام جاحلا حبذ اذا

 ؟ هقحتسمل هميلست نم دبال

 ٠ ىوتفلا :

 جورخلا نم سانلا عنم تاموكحلا دئاوع تناك ثيح ىلوألاو طوحألا

 ءهب قدصتي ًائيش هتحيبذ نم ذخأي ناسنإلا نأ مهل نيعملا لحما نع حئابذلا يف
 اهنم ذأ اذاف : محللا نم ذخألا نم نوعنمبال مهنأل « هتمذ ةءارب نقيتيل

 ىلع ردقي ناك نأف « ًائيش ذخأي مل اذاو . هتمذ ةءارب نقيت دقف « هب قدصتيام
 هعد : نولوقي اوناك نأو مهنأل ءيش هئازجإ نم سفنلا يف اذهف « هكرتو ذخألا

 ائيش هنم ءارقفلا ذحأيال دقو « ءارقفلل هكرت دصقلا سيل هنإف « هنوذخأي ءارقفلل

 هؤازحا - هللا ءاش نإ- رهاظلاف « هريغ وأ عنمب اورذعم ناك نإ امأو « ًالصأ «
 ء هنع زجعيام كرتو « حبذلا نم هيلعر دقيام لعفو ؛ عاطتسا ام هللا ىقتا دقو

 . ةمألا هذه نع جرحلا يفنو « هعرش ريسيت ىلع هلل دمحلاو ْ

 ٠ لاؤس :

 ؟ حصي لهف اهدلج ئئتساو اب يحضي نمل ةنذبلا عاب اذا

 ٠ ىوتفلا :

 الو. جصيال هناف « اهدلج اهنم نثتسا مث ء اب يحضي نمل ةندبلا عاب اذإ

 محشو مسن نم هيلع توتحا امج ةحيبذلا يه ةيحضألا نأل « ةيحضأ نوكت

 نسسم كلذ ريغ الو , اهفوج الو « اهمحش ءانثتسا زوجيال امكف « هريغو دلحو
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 , عاييال هنأب ةيحضألا مكح دلحلا لمه كلذلو ءاهدلح ءانئتسا زوجي الف . اهمحخل
 . اهنم هنأل ء هب قدصتي وأ يدهي وأ لمعتسي امنإو

 : لاؤس +«

 ؟ مسقت فيكو ؟ رقبلا ةحيضأ يف كيرشتلا مكحام و

 :ىوتفلا ٠

 وأ ةرقبلا عيمجو « ةاشلا ماقم مئاق ةرقبلا عبس وأ . ةندبلا عبس نأ كشال
 هيلع لدت يذلا وه اذهو ,« سكعلابو « هايش عبس ماقم مئاق ةندبلا عيمج

 ءادهإ عنمب ءاتفإلاف كلذلو ءاهنم ملعلا لهأ همهف يذلا وهو « ةيوبنلا ثيداحألا
 دعب هتيصو وأ ناسنإلا ةايح يف دحاو نم رثكأل ةرقبلا عبس وأ « ةندبلا عبس
 عيمجف الإو . طلغ كشال وهو « ةريخألا تاقوألا يف هب ءاتفإلا ثدح امنإ هتافو
 ةندبلاو ةرقبلا ةيحض مكح نأ اوركذ ةلوطملاو ةرصتخملا بتكلا يف باحصألا
 حرصو ؛ زئانحلا باتك رخآ يف هوركذ امك « ءيش لك يف منغلا ةيحض مكح
 هوركذ كلذكو ؛كشلا لمتجيال ًاحيرصت "عانقإلا ”بحاص عضوملا كلذ يف امي

 اذاف « ءيسش اهنم سفنلا يف سيل دمحلا هللو , دوصقملا . ديصلا ءازج رخخأ
 عبس وأ ةاش اهتلعجف , مهوحن وأ كيدلاول ةيصو لثم ددعل ةيحض كدنع ناك
 ةفص امأو . عفتألا رومألا هذه نم لضفألاو « ئزحت اههإف « ةرقب عبس وأ ةندب

 ءاهيف نوكرتشي نيح سانلا نيب يراحلا فرعلا ىلع وهف « ةندبلاو ةرقبلا ماستقا
 رصألاو .اكرشلا دحأ بيصن يف ةلقتسملا ءاضعألا ضعب عقو نإو ءاهومستقيف

 ءازجأ ةحبمو مسق عبس وضع لك اومسنقا نإو  سأب الف « ًاضيأ لقتسم وضع
 ظ . دوصقملا لصح
 : لاؤس »



 ةرمعلاو جملا لئاضف تو

 نيبو هنيب قرفلا امف ةيحضألا يف ةندبلا عبس يف كيرشتلا زاوحي انلق اذا

 . نذا ةاشلا

 ٠ ىوتفلا :

 اهعبس لعج عراشلا نأل « ةاشلاو ةرقبلا عبسو ةندبلا عبس نيب قرفال

 ةيحضأ اهفأ ةندبلا عبسل عراشلا تبثأ دقو « ةايش عبس نع اهلعجو « ةاش نع

 حصي هنأف « ةاش تناك وأ « ةرقب وأ ريعب نم تناك ءاوس ةيحضالاو « كشالب

  ةددعتم عضاوم يف باحصألا هركذ دقو «ءكش الب بهذملا وهو ءاهيف كيرشتلا

 نع ئزحب امك « ةرقبو ةندب هايش عبس نع ئزجيو :ديصلا ءازج يف مهلوق اهنم

 الإو . بهذملا يف حوجرم لوق ىلع ديصلا ءازج يف الإ هايش عبس ةرقبلاو ةندبلا
 تارصتعملا يف اهوركذ لا ةرابلا هذهف .ديصلا ءازج يف ولو بهذملاف

 نأ نيب قرف الب ءيش لك يف ةاش نع ةندبلا عبس نأ ادج ةرهاظ تالوطملاو
 يأو : زئانجلا رخآ يف مهلوق ةرابعلا هذه نم حرصاو . ددعتم وأ دحاول يونت

 اهلعف اهوحن وأ ةيحضا وأ ةقدص وأ ةرمع وأ جح وأ موص وأ ةالص نم ةبرق
 .امك اوحرص دقف كلذ هعفن . ملسم ثيم وأ يحل اهضعب ىدهأ وأ ءاهادهأو

 حرص امك ةيحضألاب ًاضيأ اولثمو " اهضعب يدها وأ اهادهأ " : موق يف ىرت

 ء ةرقبلا وأ ةندبلا عبس باوث يف كرشيال هنإ : لاق نمو .هريغو "عانقإلا" يف هب

 ةيحضألا مسا يف لحدتال اهنإ : لوقي نأ الا «ةرهاظ ةفلاخم هوركذام فلاح دقف

 نأ كش الب اوتبثأ مناف ؛باحصالا مالكلو « صنلل فلاخم هنأ مولعملا نمو .

 . ةاشلل تبئيام اهل تبثيف « ةيحضا اهعبس

 لوق اهيف كيرشتلا ءازجأ مدعب نيرخأتملا نم ىفا نم .انتسم نأ ملعأو

 ف كرشيال هنأ دارملا نأ مهفف « ةعبس نع ةرقبلاو ةندبلا ئزحتو : باحصألا

 مهأل ,باحصألا دارم اذه سيلو « ةعبس نم ديزأ اهلك امي كرشي الو « اهعبس .
 . ىرت امك ةلأسملاب اوحرص

 امك « ةدحاو ةيحضأ نع الا ئزحجيال ةندبلا عبس نأ ملسن انريغو نحنو



 ةرمعلاو جحلا لئاضف
 هدأ

 اهون ءادهإ زوجي ةاشلا نوك امأو ؛ ةدحاو ةيحضأ نع الا ؛ ئرختال ةاشلا نأ
 ةلدألل فلاخم وهو « ملع الب لوق اذهف . زوجيال ةندبلا عبسو « دححاو نم رثكأل
 امي عربي نا نيب قرف الو « ةيعرشلا ةبسانملاو ةمكحللو « ءاهقفلا مالكلو ؛

 يف مداق : هتيصو يف لوقي نأب « هتامم دعب اهب يصوي وأ , هتايح لاح ف ناسنإلا
 نأب هتايح لاح يف ةيحضالاب ناسنإلا عربتي نأ نيب قرف الو  ييصوو يئلث ةلغ
 عربي وأ اه ًاعربتم ًالثم هيدلاوو هسفن نع اهيونيف  ةندب عبس وأ ةاش يرتشي

 لكف . ًالثم 'يدلاولو يل ةيحضأ اهيف لعجيو « هتيصو يف لوقي نأب هتافوا دعب اه
 امكو .لاعت هللا ىلإ بحأ وهف عفنأ ناك امو « ةندب عبس وأ ةاش اهيف ئرجتام
 نم ذخوت ًاضيا اهإف « انركذ يلا عضاوملا نم باحصألا مالك نم ذخؤت اه

 . عراشلا فرع ىلإ كلذ يف عجري هنأو ٠ فقولاو ةيصولا عوضوم ف مهمالك
 ندرأو ءاهيف هكرشي نأ دارأ نملو , هيدلاولو هل ىحضت ةيحضب الثم ىصوأ اذإف
 دحأل عراشلا اهعضو اذإف ءاعرش ةيحضلا عوضوم ىلإ انعجر « هتيصو ذفنن نأ
 هذه نم دحاو يأف « ةرقب عبس وأ « ةندب عبس وأ ؛ ةلقتسم ةاش : رومأ ةثالث
 عضاوملا انددع امإو «بحاولاب ماق دقو « ةيصولا ذفن دقف . يصولا هلعف ةثالثلا

 هذه نأ نظي سانلا ضعب نأل ,باحصالا مالك نم اهنم ةلأسملا هذه ذخوت يبا
 ضسحم مهوت اهاوسام نأو ؛ بهذملا يه امنأ ملعي مل ؛ بهذملل ةفلاخم ىرتفلا
 هنإ ؛ نيملسملا انناوخا عيمجو باوصلا ىلإ انقفوي ىللاعت هللاو «هانركذام هدنتسم
 .ًاريثك اميلست ملسو دمحم ىلع هللا ىلصو - ميرك داوح

 :لاؤسو

 ؟ روزجلا عبس يف كيرشتلا زوجي له

 : ىوتفلا ٠

 ءاوس ؛قرف ريغ نم منغلاب كرشي امك اهيف كرشي روزحلا عبس نأ ىرن
 . صاخشا اهيف ةيصو عير نم وأ ؛ ناسنإلا نم ةيحضلا تناك



 ةرمعلاو جملا لئاضف 6

 ٠ لاؤس :

 ؟ لات لكب ةاشلا ماقم ةندبلا عبس موقي له

 ٠ ىوتفلا :

 ةلأسم هابتشال كسلذو « خياشملا نم ريثك ىلع تلكشا دق ةلأسملا
 نسع الإ ئزجيال ةندبلا عبس نإف « ءازحإلا ةلأسم امأ « ءادهإلا ةلأسمب. ءازجإلا
 يفو « نارقلاو عتمتلا يده ف دحاو نع الإ ئرحتال ةاشلا نأ امك . دحاو
 ءءاملعلا روهمج بهذم اذهو « ةعبس نع ةندبلا 6 يلا لعج دقف ؛ ةيحضالا
 لوق مسيحصلا نكلو ؛ بابلا اذه يف ةرشع نع ةندبلا نأ فيعض لوق هيفو
 ًالوق دحاو نم رثكأ نع ئرختال ةاشلا نأ ءازجإلا ةلأسم يف دوصقملا . .روهمجلا
 ةلأسم امأو ؛ دحاو نع الإ حيحصلا ىلع ىلع ئرختال ةندبلا عبس كلذكو « ًادحاو
 ةايحلا يف ءاوس , دحاو نم رثكأل هتيحض يدهيو « ناسنإلا يحضي نأب ءادهإلا
 رثسكأ نع ةندبلا عبسو « ةاشلا اهيف ئرحت هذهف « ةافولا دعب هتيصو ىصوأ وأ ؛

 "ىهتنملاك" « رئانجلا باوبأ رخآ يف كلذ ىلع باحصألا صن دقو . دحاو نم
 يدهأ وأ « اهادهأو ناسنإلا اهلعف ةبرق يأو :اولاق ثيح امهريغو ”عانقإلا"و

 "عانفإلا" بحاصو . برقلا نم ريثكل اولثمو . كلذ هعفن : تيم وأ يحل اهضعب
 وأ « ةندبلا نم تناك ءاوس ةيحضألا نأ ىلع مهنم صن اذهو . ةيحضألاب لثم

 مومع نم ذخوي كلذكو ءدحاو نم رثكأل اهؤادها ئرجي ةاش وأ « ةرقبلا نم
 اوماقأف « هايش عبس نع ةندبلا ئرحتو : "ديصلا ءازج باب" يف مهوق يف مهمالك
 بابو ء ةةاشلا ماقم مئاق اهعبس نأ ىلع ليلد كلذو ؛ ةايش عبس ماقم ةندبلا

 صاخشا ةدع هيف كرشأو « تادابعلا نم دبعلا هلعف ئش يأ « عساو ءادهإلا .
 هذ يف يثحب ةرثك عمو « عنام الو غوسيو هللا هلبق اذإ مهيلإ لصي كلذ نإف
 عنم ًادحا دجأ مل نيرحأتملاو نيمدقتملا ةلبانحلا نم باحصألا مالك يف ةلأسملا
 نب هللا دبع خيشلا لاق اذهلو , دحاو نم رثكأل ةرقبلا عبس وأ « ةندبلا عبس ءادهإ
 ةلأسملا هذه نع لئس نيح اههيقفو ةيدحنلا رايدلا بفم نيطب ابا نمحرلا دبع



 : يأ ء كلذ نولعفي اوناك انكردأ نم ضعبو عملا ىلع لدي ام دجأ مل :لاق

 لوق خياشملا ضعب ىلع هابتشإلا هحجو امنإو ؛ دحاو نم رثكأل ةندبلا عبس نودهي
 ملسم انركذ امك اذهو « ةعبس نع ةرقبلاو ةندبلا ئزحتو هللا مهمحر باحصالا

 . ملعأ هللاو ءادهإلا باب يف ال ءازجإلا باب يف هنكلو ؛

 : لاؤس 1 ٠

 ؟ ءادهإلاو ءازجإلا يف ةاشلا ماقم ةرقبلا وأ ةندبلا عبس موقي له

 : ىوتفلا ٠

 : نيلصف يف ررحتي ةلأسملا هذه يف مالكلا نأ ملعإ

 نع ةندبلا عبس ءازجإو « ةندبلا عبس نع ةاشلا ءازجإ يف لوألا لصفلا

 رباج ثيدح نم "ملسم حيحص" يف تبث . ةيدفلاو ىدهلاو يحاضالا يف ةاشلا

 امم ةعبس لك رقبلاو لبإلا يف كرتشن نأ ه# هللا لوسر انرمأ :لاق هنع هللا يضر

 الف «ةاش نع ةرقبلا عبس وأ « ةندبلا عبس ثيدحلا اذه يف ذه ماقأ دقف . ةندبب

 امهيف ةاشلا ئرحت ال امك « يحاضالاو يدهلا يف دحاو نع الإ ةندبلا عبس ئرخي

 افالح ءاملعلا روهمج بهذم وهف ءثيدحلا ىضتقم وه امكو « دحاو نع الإ

 ئرخت ةندبلا نإ : اولاق ثيح هريغو هيوهار نب قاحسإك « ملعلا لهأ نم ةفئاطل

 اذملو . ملعلا لهأ ناهذأ يف ررقتملا وه اذهو « هايش رشع نعو « ةرشع نع
 عيسس نع ةرقبلاو ةندبلا ءازجإ باب : لاقف ةلأسملا هذه "ىقتنملا * يف دحملا مجرت

 ئرحتال بابلا اذهف «كلذ يف سابع نبا ثيدحو « رباج ثيدحأ ركذ مث . ةايش

 ةرقبلا عبس وأ ةندبلا عبس هيف ئرجيالو « ةيحضأ نم رثكأ نع ةلماكلا ةاشلا هيف

 . ةيحضأ نم رثكأ نع كلذك

 ةرقبلا عبس وأ « ةندبلا عبس ءادهإ وأ ؛ ةاشلا ءادها يف : يناثلا لصفلا

 نع اذه " : لاقو « اشبك حبذ هه هنأ تبث دقف , يحاضألا يف دحاو نم رثكأل

 ؛ تيملاو مهم يىحلا « هلآو هسقنل شبكلا باوث ىدهأف " دمحم لآو دمحم



 ةرمعلاو جملا لئاضف هم

 مهلصو مهريغو هيدلاولو هسفنل هنم ةيحض هعبس ىدهأو « اريعب حبذ ول كلذك

 . قرسف ريغ نم مهريغ وأ نيروكذملل اهادهأ اذإ ةاشلا باوث لصي امك « هباوث

 امهنيب انقرف !ذإف ,. يحاضالا يف ةندبلا عبس نيبو « ةاشلا نيب عراشلا قرفي ملو

 لب « هيلع ليلدال قرفلا اذه راص « دحاو نم رثكأل اهؤادها زوجي ةاشلا :انلقو

 هل لاقي ةعبس نم رثكأل ةندبلا لعجي مل عراشلا : لاق نمو « ليدلل ضقانم ره
 امك ءازجإلا باب ف اذهو . ةعبس نم رثكأل هايش عبس لعجي مل عراشلا : اضيأ

 اذه نأ امكو ؛عساو هيف رمألاف « ءادهإلا باب يف امأو « لوألا لصفلا يف مدقت
 : عضاوم ةدع يف ةلبانحلا ءاهقف صوصنم رهف ةيعرشلا ةلدألا ىضتقم

 ةلوطملا مهبتك يف اولاق "زئاسنجلا باتك " رخآ يف لوألا عضوملا

 اهلعف ةبرق يأو : اهريغو اهحورشو "عنقملا" و " ىهتنملا" و "عانقإلا" ةرصتخملاو
 زاسج . تيم وأ يح ملسمل اهعبرو اهثلثو اهفصنك اهضعب وأ اهادهأو « ملسملا
 نسم مهنمف « ةيحضألاو جحلاو ةقدصلاو مايصلاو ةالصلاب اولثمو « كلذ هعفنو

 عيمجب ممع نم مهنمو « عضوملا اذه يف ةيحضألا يف ةلأسملا هذه سفن يف حرص
 وأ منغلا نم تناك ءاوس « ةيحضا ىدهأ نم نأ مهنم حيرص صن اذهو .برقلا

 نم لقأو عبرلاو ثلثلاو فصنلاك « اهضعب ىدهأ وأ ؛ رقبلا نم وأ « لبإلا نم
 يع ةيحضأ هذه : هتايح يف لاق اذإف . هب عفتنيو هيلا يدهملا ىلإ لصي هنأ «كلذ

 اهادهأ ول كلذكو « دحاو امهمكحف « ندبلا وأ منغلا نم اهحبذو « يدلاو نعو

 « امهريغ وأ هيدلاولو هل ةيحضا هل ذفني نأ رمأو « هتيصو يف اهلعجو « هتافو دعب

 لصت ةاشلا ةيحضا نإ :لاق نمو « ةرقب وأ ةندب عبس وأ ةاش تناك ءاوس «زاج

 ءهدنع نم ء يشب ىتأ دقف « لصتال ةرقبلا وأ ةندبلا عبس ةيحضو « مهيلا

 يف لوقي نأ الإ ءيعرش دنتسم ريغب ةنسلا ليلد فلاح امك باحصألا فلاخو

 ةرقبلا عبس وأ « ةندبلا عبس امأو ؛ ةاش ىلع الإ قلطتال ةيحضألا نإ : ماقملا اذه

 لوق نأ كل نيب امم اذهو « عامجإلاو صنلل فلاخم اذهو . ةيحضا ىمسي الف«

 عبس نوكت اهنأ ةعبس نع ةرقبلاو ةئدبلا ئرحتو : يدحلاو ةيحضألا ف باحصألا

 مهدارم سيل هايش عبسك « ةعبس نع الإ ئزجتال ءازجإلا باب يف اهكأو « يحاضأ



 1 عايض ةرمعلاو حلا لئاضف

 دب يس حم زير تيت ٠ ٠. از نال الح اجت ند

 ضقانتل كئذك ناك ول هنأل ؛ دحاو نم رثكأل يدهيال ةرقبلاو ةندبلا عبس : نأ
 يحاضألا ءازجإ باب يفف « نيعضوملا يف قفتم -دمحلا هلل هنكلو . مهمالك

 هيلع ام رثكأ ال يحاضأ عبس اأو « ةعبس نع ةرقبلاو ةندبلا عبس نإ :لاقي

 يدق امك دحاو نم رثكأل اهعبس ءادهإ زوجي ءادهإلا باب قو ءيعرشلا صنلا
 , ةدحاو ةيحضا نع الإ ئرجتال ةدحاو ةيحضا اهنأ عم دحاو نم رثكأل ةاشلا

 . هبحاص ىلع رمألا طلتخيف « نييبابلا نيب طلخي الأو نيبابلا نيب قرفلا بحاولاف
 مهردب ةقدص وأ ء دحاو موي مايص وأ ؛ ةدحاو ةالص ىدهأ ول هنأ اذه حضويو

 اذأ الإ لصتال ةيحضألا لاب امف , هيلا لصول دحاو نم رثكأل هوحنو دحاو
 قيرطلا نأ ءارتما الب مزج عضاوملا اذه ف مهمالك ىلإ رظن نم ؛ منغلا نم تناك
 . رقبلا وأ لبألا وأ منغلا نم تناك ءاوس « اهلك يحاضألا يف دحاو

 ٠ ياثلا عضوملا

 ديصلا ءازج باب ف

 امهدعب امو امهلبقامو هحرشو " عانقإلا " و هحرشو " ىهتنملا ' يف لاق
 نع ةندبلاو ةرقبلا ئرحتو : " ديصلا ءازج باب " رخآ ىف باحصألا بتك نم

 هريغ مالكو « ةرقبلاو ةندبلا نع هايش عبس ئزحت امك , هسكعك هايش عبس
 ندبلا نأ هابتشالا لبقت ال ةلالد لدت اهنأف « ةرابعلا هذه هللا كمحر رظناف « هقفار.
 نم رثكأل اهؤادها زوحي هايش عبس نأ ررقت اذاف « هايش عبس نع ئرت اهعيمج
 ةلنج ىلع لدت ةرابعلا هذه نأ امكو «كلذك ةرقبلاو ةنديلاف « صخشأ ةعبس

 مئاق امهنم لك عبس نأو ؛ ىلوأ باب نم اهعبس ىلع لدت اهكأف « ةرقبلاو ةندبلا
 اذه ناك ولو . داو نم رثكأل اهؤاذها كلذ نمو ؛ ءيش لك يف ةاشلا ماقم

 لك يف ةرابعلا هذه ميمعت مهدصق ىلع لديو « مومعلا اذه نم هونثتسال ئرجيال
 يف يذلا فالخلا ىلإ ةراشا ؛ديصلا ءازج يف ولو : مهلوق اهرعبتأ مهنأ « تالاحلا
 ةمجرتلاب " ىقتنملا ”بحاص هل محجرت ظفللا اذمب ثيدح درو دق لب « ديصلا ءازج



 ةرمعلاو جمل ! لئاضف ٠ ش٠ 2م

 :لاقف ء 8 يبنلا ىتأ ًالجر نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع وهو ةقباسلا

 نأ هي يبنلا هرمأف ؟ اهيرتشاف اهدحأ الو احل رسوم انأو ةندب يلع نأ هللا لوسراي

 قفتم عضوملا اذه ف مهمالكو « ةجام نباو دمحأ مامالا هاور . هايش عبس ع اتبي

 هل ىنأو ليلدلا هيلعف ؛ مومعلا اذه نم ءيش ءانئتسا ىعدا نمف « عملا اذه ىلع

 . كلذ

 ثلاثلا عضوملا

 ةيدفلا يف

 بحأااولا مدلاو ةبجاولا ءامدلا يف : ةلوطملاو ةرصتخملا بنكلا يف اولاق

 حرص ًاضيأ اذهف « ةرقب عبس وأ « ةندب عبس وأ ءزعم يث وأ , نأش عذح ةاش

 ةثالثلا رومألا دحأ ئرزجي هنأ ء صاخشأ ةدعل ةدحاو ةبحاو ةيحضا اهيف ةبجاولا

 . حضاو رمأ اذهو « ةرقب عبس وأ ةندب عبس وأ ؛ ةاش :

 عبارلا عضوملا

 اياصولاو فقولا يف مهمالك

 اهيف : هتيصو يف يصوملا لاق اذاف « ىصوملا ظفل عابتا بوجوب اوحرص

 ةيحضألا ىمسمام ةيصولا هذه ذيفن دنع انرظن « ًالثم مهيدلاوو هيدلاول ةيحضأ ٠

 وأ « ةندب نم عبس وأ « ةاش : ءايشأ ةثالث نم دحاو اهامسم نأ دجنف « ةيعرشلا

 يصوم ا ةيصول نيذفنم انك اهنم دحاو ىلع ةيصولا هذه اتذفن اذاف « ةرقب نم

 لثم نأ ىوعدو « ةعبتلا نم انجرخو «يراجلا فرعلاو عراشلا تاقالطا بسحب

 فلاخ لب « ليلد الب مكحت ةرقبلاو ةندبلا عبس نود ةاشلاب صتخت ةيصولا هذه

 سأب الو :."ريبكلا حرشلا " يف رمع يبأ نبا نيدلا سمه خيشلا لاق دقو ؛ ليلدلل

 هيلع صن « امب يحضي ةرقب وأ ةندب وأ ةدحاو ةاش هتيب لهأ نع لجرلا حبذي نأ



 6 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 .ىهتنا ءقاحساو «يعازوألاو« ثيللاو « كلام لاق هبو , دمحأ

 ء ةاشلاك « ةعبسس نم رثكأل اهئادهإل ةلباق ةرقبلاو ةندبلا نأ حرصف

 ةندبلا عبس لوصح نم عنمي هيلا ريصملا بجي ليلد الو « ةلبانحلا نم دحأ لوق الو

 « اهانركذ امك كلذ فالح ةلدألا لب دحاو نم رثكأل ىدهأ اذإ ةرقبلا عبسو

 -اهانركذ يللا باحصألا ةرابع ىلع ًادانتسا نيرخأتملا ضعب ىوتف سيلو
 امك مدقت امم ئش رادهإ بجوي - ةعبس نع ةرقبلاو ةندبلا ئرحتو : مهلوقوهو'

 . ملعأ هللاو . هنأيب مدعت

 ٠ لاؤس :

 ٠ ىوتفلا :

 محللا ىلع ماستقألا نوكي نأ دبال لب « هيجوب سيل هنأ ىرأ يذلا

 ءدلجلا ةدايز لحأل محللا نم ليلقلا مسقلا عم دلحلا لعج اذا نكلو . َلوكأملا

 اذاو ءبسانمب سيلف « دلج وهو ةيحض نع لعجي هنوك امأو « كلذب سأب الف
 وأ « مهنيب نم هب اوقدصتي نأ الإ قيرط هل سيلف « ماستقإلا دنع دلجلا يف اوحاشت

 ةيحضالل عيب هنأل « زوجي الف « هعيب امأو « ةيده وأ ةقدص مهدحأل هيف اوحمسي

 الإ قسيرط هسل سيل هيف حاشنلا دنع دلخلا نأ دوصقملا « زوميال وهو اهدلخم وأ

 : . مهريغل وأ مهل ةيدهلا وأ ةقدصلا

 ٠ لاؤس :

 ؟ ةقيقعلا ىلع امهتجاح, مدقت لهف نيريقف ناسنإلا ادلاو ناك اذا

 ٠ ىوتفلا :



 ٍْ ةرمعلاو جحلا لئاضف همم

 نأل .ةقيقعلا ىلع ةمدقم امهتحاحف « نيريقف ناسنإلا ادلاو ناك اذا

 . امهنيب عمجلا نكمأ اذا الإ ةنس ةقيقعلاو « ةبجاو امهتحاح عفد

 ٠ لاؤس :

 همزلي لهف هوبأ هنع قع له كش اذإو ةقيقعلا نع ةندبلا ضعب ئزجي له

 1 ؟قعي نأ

 ':ىوتفلا ٠

 ةندب الإ اهنع ئرجيالو , اهعبس الو « ةندبلا ثلث ئرجي الف « ةقيقعلا امأ

له ناسنإلا كش اذإو « ةلماكلا ةندبلا نم لضفأ ةاشلا نأ عم ةلماك
 "دع قع 

 قس له كاش وه اضيأو « بألا ىلع ةقيقعلا , ةقيقع هيلع سيلف ؟ ال مأ هدلاو

 . ال مأ هنع

 : لاؤس و

 7 ارأ نسم سيتم بست نأ ةيحضالا يف ليكرلا ىلع بين لها

 : ىوتفلا ٠

 ليكولا نا ىلع ناينبم امهلعلو : نيهجو اذه يف نيرخأتملا ضعب ركذ و
 الف يحضي نأ مكدحأ دارأو رشعلا لخد اذا " ثيدحلا ظفل يف لخدي له

 كلذ يف لخديال هنأ وأ ليكولا هيف لخدي همومعو " هرعش نم ائيش لخأي

 نأب ةمكحلا للع مهضعب نأ هديؤيو . هل ةيحضالا تناك نم دارملا نأل ,

 عيمج ةرفغملا لمشت نأ ءاجرل هنأب هللع مهضعبو « نيمرجملاب اهبشت اذه يف

 هل نمب صاخ اذهو « هءازجأ نم ئش ةلازإ نع يهني اذهلف ءىحضملا ءازجأ

 : لاؤس . يدنع رهاظلا وه اذهو ةيحضألا



 كيا ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ملو يبظ يبأ نم رخآلاو رصم نم امهدحأ :ةرمعلل نامداق ناصخش

 ؟ ةحيحص امهرمع لهف ةدح يف الإ امرحي

 ٠ ىوعتفلا :

 نوتأي «سانلا نم ريثك نم لصحي نيلئاسلا نيذه نم لصح يذلا اذه

 اذهو . ةدج نم الإ نومرحيال مهنكلو « ةرئاطلا ىلع ةرمعلا ةينب مهدالب نم

 ربغ نم نهيلع ىتأ نملو نحل نه ):لاق تيقاوملا تقو نيح ف يبنلا نأل ؛ زوحال
 هللا يضر باطنلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ قارعلا لهأ اكش املو "” ( نهلهأ
 اورظنا ) : هنع هللا يضر لاق « مهقيرط نع روح لزانملا نرق نأ هيلإ اوكش هنع

 ةرئاسطلا ف ناك اذإ ناسنإلا نأ ىلع لدي اذهو , )7 ( مكقيرط نم اهوذح ىلإ

 نسح مارحإلا رخوي نأ هل زوجيالو . تاقيملا يذاح اذإ مرحي نأ هيلع بجو

 عجري نأ هرمأت اننإف ةدح يف لزسني تح « مرحي لو لعف نإف « ةدج ىلإ لزني
 هلانلق ةنيدملا قيرط دنع نم رم ناك اذإف « هنم مرحيف هب رم يذلا تاقيملا ىلإ :

 نع ءاج ناك اذإو « اهنم مرحتو - يلع رايبأ - ةفيلحلا يذ ىلإ عجرت نأ بحي

 غبار يه ّيلا ةفحجلا ىلإ عجرت نأ كيلع بحي : هل انلق رصم وأ برغملا قيرط
 «لزاللا نرق نم رمي هنأ رهاظلاف يبظ يبأ نم ءاج ناك اذإو . اهنم مرحتو نآلا

 . هنم مرحتف لزانملا نرق ىلإ بهذت نأ بحي :انلق لزانملا نرق نم رمي ناك اذإف

 نذإ :هلانلق «تيقاوملا هذه ىلإ عجرأ نأ عيطتسا ال انأ : لئاسلا لاق اذإف

 اهعزوتو «ةكم يف اهحبذت ةيدف ملعلا لهأ روهمج دنع كيلعو « ةدج نم مرحأ
 . ءارقفلا ىلع

 ةرمعلا نإ : ةلج نم امرحأ نيذللا نيلجرلا نيذحل لوقنف اذه دعب

 ١ - هجيرخت مدقت ,

 .هجيرخت مدقت - ١"



 فلك
 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 تل تت و

 يف ءارقفلا ىلع اهعزوي ةيدف حبذي نأ امكنم دحاو لك ىلع نكلو « ةحيحص

لو ؛هنسيلإ ابوتو هللا ارفغتسا « امهل لوقن « دوقن انعم سيل :الاق نإف . ةكر
 سي

 ش ش . كلذ ىوس ءيش امكيلع

 ٠ لاؤس :

 ةرسمعب موسي لك ةكم ىلإ أي ةكم حرا نكسي لجر يف مكيأرام

 ؟ ناضمر يف كلذو

 : ىوتفلا ٠

 نوكت نأ يغبني ةعباتملا هذه نكلو ةنسلا هب تءاج نيترمعلا نيب ةعباتمل

 اورركي نأ مهلمع نم نكي مل هللا مهمحر فلسلاو فلسلا نع ءاج امب ةديقم

 نيترمعلا نيب ةالاوملا نإ :لاق هللا همحر مالسإلا خيش نإ لب « موي لك ةرمعلا

 نأ ناسنإلل يغبنيال اذملو « فلسلا قافتاب هوركم هنإ ةرمعلا نم راثكإلاو

نل مدقيام لوأ ةرمعلاب ينأي سانلا ضعب نم دهاشن امك ءامئاد اهرركي
 مث هسف

 اذكهو هتمعو هتلاخ مث همأل مث هيبأل رمتعي جرخي ةثالث وأ نيموي دعب
 اذه نإف

يسخلا ىلع انم صرحأ فلسلا نأ بير الو « هللا مهمحر فلسلا يده نم سيل
 ر

 نأ انرمأ يذلا وهو نيدشارلا هئافلحنو هي ينلا قيرط قيرطلا ريخو هلعف ىلعو

 .(يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ينسب مكيلع ) ه5 هلوقل هب كسمتن

 ٠ لاؤس :

 مث .حابصلا يف ةرمعلا يف عادولا فاوط فوطي نأ ناسنإلل زوحي له

 ؟ رصعلا يف رفاسي مث « ماني

 ٠ ىوتفلا :

 زوسجيالو يسشمب مث « مونلا دعب عدوي نأ هل زوجي مان مث عدو نمل زوجي



 ها١١ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 هب يبنلا نأل , جحلاو « ةرمعلا يف عادولا فاوط ديعي نأ هيلع نذإ « كلذ ىوس
 عادولا ةجح يف كلذ لاق 2” ( تيبلاب هدهع رخآ نوكي ىح دحأ رفنيال ):لاق

 # لوسرلا نأ انيلع دري الف « تقولا كلذ نم عادولا فاوط بوجو ءادتباف ؛

 يف بحو امنإ عادولا فاوط لصأ نأل « عدو هنأ هنع لقني لو كلذ لبق رمتعا

 يف عنانص تننأام كترمع يف عنصا ) : 6 ينلا لاق دقو « عادولا ةجح

 صاسخع اذه نأل ؛يمرلاو تيبملاو فوقولا هنم ىئتسي ماع اذهو « "2 (كتجح
 رغصأ احح ةرمعلا ىمس نو يبنلا ءألو , مومعلا ىلع هادعام ىقبيو قافتإلاب جحلاب ٠

 هنأ عم لوبقلاب ءاملعلا هاقلت يذلا روهشملا ليوطلا مزح نب ورمع ثيدح يف امك
 :لاق ىلاعت هللا نألو ( ... رغصأ جح ةرمعلا ) : هه لوسرلا هيف لاق لسرم

 نم ًاضيا هنإف جحلا مامت نم عاذولا فاوط ناك اذإو « (هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو)
 هل يغبنيالف - رمتعم يأ - ةيحتب دجسملا لخد لحرلا اذه نألو « ةرمعلا مامتإ

 رمتعا وأ لجرلا جح اذإ) : يذمرتلا هاور رحخآ ثيدح هيفو « ةيحنب الإ جرخي نأ

 نم هنأل « فعض هيف ثيدحلا اذهو ") (تيبلاب هدهع رخآ نوكي بح جرخي الف

 اعطاقو ةلأسملا يف اصن ناكل ثيدحلا اذه فعض الولو « ةاطرأ نب جاجحلا ةياور

 اهانركذ يلا لوصالا نأ الإ « هب جاجتحإلا ىلع وقي مل هفعضل نكل « عازنلل

 طوحأ هنإف ةرمعلل فاط اذإ هنألو . ةرمعلل عادولا فاوط بوجو ىلع لدت

 نكل تأطخا كنأ دحأ لقي م ةرمعلا يف عادولل تفط اذإ كنأل  ةمذلل أربأو

 ًابيصم فئاطلا نوكي ذئتيحو « تأطخخأ كلذ بجوي نم كل لاق فطت مل اذإ

 . علا لهأ ضعي لوق ىلع ىطيعو راعخ ىلع وهف فلع م نمو ؛لاح لكب

 ٠ لاؤس :

 ١ - ًابيرق هجيرخت مدقت .

 يرابلا حتف . بايثلا نم .تارم ثالث قولخملا لسغ باب - جملا باتك :يزاخبلا - ؟ 791/6

 . 717/4 171/7/# يذمرتلا ننس رظنا - '*



 ها
 ةرمعلاو جحلا لئاضف

ريس للا
 

 ؟ يعرش رذعل فاوطلا ىلع يعسلا مدقت زوجي له

 ٠ ىوتفلا :

 يبنلا نأل «رئاح اذ اذهف ةضافإلا فاوط ىلع جحلا يعسل ةبسنلاب امأ
 هي

هدحأف « هنولأسي سانلا لعجو رحنلا موي فقو
 يمرأ نأ لبق ترحن ًالثم لوقي م

 نأ لبق تيعس : هل ليق ىح « جرحال : :لوقيف كلذ هبشأ ام وأ قلحأ نأ لبق وأ

 ج رحال :لاقف ء« فوطأ

 ملف« « اهفاوط ىلع اهيعس ناسنإلا مدق اذإ ةرمعلا امأ
 اذه يفدري

 نم - هللا همحر هلا ءاطع هنظأو ءاملعلا ضعب لاق نكل « « 8 لوسرلا نع ثيدحلا

 ةياور دمحأ نعو « فاوطلا لبق ةرمعلا يعس مدقي نأ زوحي هنإ : لاق - نيعباتلا

 ٠ . رذعل ناك اذإ يأ « ًالهاج ناك اذإ همدقي نأ ر يهنأ

 انايسن فاوطلا لبق ىعس هنأ ضرف ول هنأو « ًاقلطم همدقي الأ طايتحإلاو

 اوذخأتل) : ه5 ينل لوقل يعسلا ديعي نأ هل يغبني فاط اذإ هنإف ًالهج وأ
 يع

 . ( مككسانم

 : لاؤس ٠

 ؟ تيبلب فاوطلا لأ ةرمعلا ذحأل لحل

 : ىوتفلا ٠

 قافآلا لهأ نأل « قافآلا لهأ نم مهريغك اوسيل ةكم لهأ نأ كشال

 نوجرخي ةكم لهأ نكل « جحلا وأ ةرمعلا نيدصاق ةكم ىلإ نونأي
 ,ةكم نع

 للا ىلإ اوحرخي نأ مهيلع بجو ةرمعب اونأي نأ ةكم لهأ دارأ اذإ كلذلو

 ١ - هجيرخت مدقت .



 هاذ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 نمحرلا دبع رمأ # يبنلا نأ ليلدب « مهتويب نم اومرحي نأ زوجيالو « هنم اومرحيف
 اذإ ةسكم لهأ اضيأ كلذكف « هنم مرحتل لحلا ىلإ ةشئاعب جرخي نأ ركب يبأ نب

 وأ ةنارعجلا وأ ميعنتلا ىلإ امإ « لحلا ىلإ اوجرخي نأ بحي ةرمعلاب مارحإلا اودارأ

 . ةكم ىلإ اوتأيو كانه نم اومرحيف « ةفرع ةهج وأ ةيبيدحلا ةهج

 : لاؤس و

 ؟ تيبلاب اوفوطي وأ « كلذ اولعفي نأ لضفألا له نكلو

 : ىوتفلا ٠

 ىلإ اوحرخيالو « تيبلاب اوفوطي نأ لضفألا نإ : ءاملعلا ضعب لاق
 ةرمعلا ىلإ اوحرخ اذإ مهنأ ةلدألا تامومع نم رهظي يذلا نكلو « ةرمعلا

 ةرسمعلا ىلإ ةرمعلا ) 86 يبنلا لوق مومعل لضفأ كلذ نإف « ناضمر يف اميسالو
 . 29 ( امهنيب امل ةرافك

 وه سانلا ضعب . أطخلا وه اذه لاهجلا لعفي امك ةرمعلا راركت نكل

 رسمتعا ًالجر تدهاش دق لب . راهنلا رخآ يف رمتعيو راهنلا لوأ يف رمتعي ةكمب

 : اذكه تلعف مل هتلأسف ىعسي هتيأرف « رخآلا فصنلا ىقبأو هسأر فصن قلحو .

 يف * يبنلاف أطح اذهف . مويلا ةرمعل يقابلاو ء« سمأ ةرمع نع هتقلح يذلا اذه

 هنأ لهي 86 يبنلا لهف ءرمتعي جرخي لو ًاموي رشع ةعست اهيف ىقب ةكم حتف
 نم هاشاح ؟ لضافلا رمألا كرت يف نوامت هو لوسرلا دنع له وأ . الك ؟عورشم

 امل نكل « بيرق ميعنتلا نأ عم رامتعالل جرخي ملف « مالسلاو ةالصلا هيلع كلذ

 ريغل ةكم نم جرخ هنأل ءرمتعا مئانغلا مييقتل ةنارعجلا يف ماقأو فئاطلا نم عجر

 . ةرمع

 فالخ سانلا ضعب نم دجوي يذلا - ةرمعلا يأ - راركتلا اذه نذإ

 ١ - يرابلا حتف . ةرمعلا باتك لوأ : يراخبلا 9//0517 .



 ةرمعلاو جحلا لئاضف هل:

ك1
 

 .ةنسلا

 يبأل ًادغ رمتعاو « يسفنل مويلا رمتعأ انأ : لوقي ناسنإ انءاج ولف

 ةلأسملا نأل ؟عورسشم تيما نع رامتعألا له : لأسا ًالوأ : هل لوقنف .يمأو

 ؟ ةضيرفلا ريغب تيملل جحي وأ رمتعي نأ ناسنإلل عرشي له . رظن ىلإ جاتحت

 . ءاملعلا نيب فالخ لح اذهف

 عبارلاو ؛ دجلل ثلاثلا مويلاو « كيبأل مويو « كل موي اذكه راركتف

 .اقالطإ عرشلا هب دري مل اذهف « ةمعلل سداسلاو « ةلاخلل سماخلاو « ةدجلل

 «ةدحاو ةرمع اهل ةدحاولا ةرفسلا يأ « ةرفس ةرمع لكل : لوقن كلذل

 نأ كل هللا رسيو كدلب ىلإ تعحر اذإف « كمأو كيبأل رمتعت نأ ديرت تنك اذإف

 . كمألو كيبأل ةرمعلا لعجاف « عجرت

 ىلع اسنم صرحأو ًاملع انم قمعأ -هللاو- ةباحصلاف اذكه لعفن امأ

 ظ . اذه اولعفي لو هريخلا

 ٠ لاؤس :

 ؟ ناضمر نم نيرشعو عبس ةرمع مكحام

 : ىوتفلا ٠

 لوأ لمشي اذهو . 7 ( ةجح لدعت ناضمر يف ةرمع ) : 6 يبنلا لاق

 . ناضمر رخآو ناضمر

 دقو «عدبلا نم اذهف ةرمعب ناضمر نم نيرشعو عبس ةليل صيصخت امأ

 يهو ةتس رومأ يف ةعيرشلل ةقفاوم ةدابعلا نوكت نأ ةعباتملا طرش نم نأ انل قبس

 . ناكملاو نامزلاو ةيفيكلاو ردقلاو سنجلاو ببسلا

ملا اوفلاح دقف « ةرمعلل ًاتقو نيشعو عبس ةليل هنولعجي نيذلاف
 ةعبات

 ١ - يرابلا حتف . ناضمر ةرمع باب - ةرمعلا باتك- يراخبلا 507/7



 هاه ةرمعلاو جحلا لئاضف

 طخ اذهو ةرمعلا ةيعورشملا ًاببس نيرشعو عبس ةليل نولعجي ءالؤه نأل « ببسلاب
 مهنع هللا يضر ةباحصلاو « ةليللا هذه يف رامثغألا ىلع هتمأ ثحي مل هي يبنلاف

 نأ ىلع اوصرحي مل ةليللا هذه رامتعألا اوصخي مل ريخلا ىلع انم صرحأ مهو

 ش . ةليللا هذه يف مّكرمع نوكت

 ردقلا ةليل ماق نم) : ه# يبنلا لوقل مايقلا وه ردقلا ةليل يف عورشملاو
 67 ( هبنذ نم مدقتام هل رفغ ًاباستحإو اناميإ

 مل وهو ةليللا هذه يف هدلب نم ًامداق لجرلا ناك. اذإ : لئاق لاق نإف
 ةليللا هذه يف دلبلا نم مدق هنأ فداص امنإو « ةرمعلاب ةليللا هذه صيصخت دصقي

 دصتقي مل لحرلا اذه نأل لحديال هنأ :باوجلاف ؟هومتلق اميف لخدي لهف رمتعاو

 . ةليللا هذه صيصخت

 ةرم رهشلا اذه ةرمعب ىتأ يذلا ناسنإلا رامتعا نأ لوقن اننأ ىلع

 نع دري مل كلذ نإف , عورشم. سيل ميعنتلا ىلإ ةكم نم جرخيف « ىرخأ
 ةسماثلا ةنسلا يف ةكم حتف 8 يبلا وهاهو « ريخلا ىلع انم صرحأ مهو ةباحصلا

 ةعستو ناضمر نم مايأ ةرشع ىقبو ناضمر نم نيرشعلا وأ رشع عساتلا مويلا يف
 وهو« ناضمر يف رمتعي ملو ًاموي رشع ةعست ةكم يف ماقأ هنأل «لاوش نم مايأ
 . كي يبنلا هلعفل اعورشم ناك ول هنأل عورشملا نم سيل اذه نأ ىلع لدي

 دحاو رفس يف ةرمعلا راركت يهو ةلأسملا هذه نع انناوحا حصنن كلذل . |

 ةرمع الإ ةدحاولا ةرفسلا يف سيل : ىرحأ ةرابعب وأ ةرفس ةرمع لكل نأ لوقنو

 . حلاصلا انفلس مه عبتا نم ريخو فلسلا نع فورعملا وه اذهو . ةدحاو
 امف يمأ وأ يبأل ةيناثلاو يل ىلوألا ةرمعلا نوكت نأ ديرأ : لئاق لاق اذإف

 ؟ كلذ مكح

 مألا سيلو تنأ وه رمتعملاف كمأو كيبأل اهتلعج نإو ىح : لوقن

 ١ - هحيرخت مدقت .
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 كسنم ىلوألا ةرمعلاف دحاو صخخش ىلع عقاو لعفلاو لعفلاب ةربعلاو بألاو

 . ةيناثلا كلذكو

 هللا ىضري امب قلخلا ملعأو قلخلل قلخلا حصفأ ه لوسرلا نإ : لوقن مث

 ملع وأ ؛ ةيراج ةقدص :ثالث نم الإ هلمع عطقنا تام اذإ ) : لاق امل لجو زع

 قدصتي وأ هل يلصي حلاص دلو لقي ملو 27 ( هل وعدي حلاص دلو وأ « هب عفتني

معألا تناك ولف لامعألا قايس يف قايسلا نأ عم « هنع رمتعي وأ « هنع
 نع لا

 .  يبنلا هنيبل عرشي امث تاومألا

 يبأو يمأل رمتعا نأ لضفألا له « ىرت اذام : لاقف لئاس انلأس ولف نذإ

 ؟ امهل هللا اوعدأ وأ

 6 لوسرلا هنيب يذلاوه اذه نأل « امه هللا اعدت نأ لضفألا نأ : لوقأ

 « ال .امهنع قدصتي وأ همأ وأ هيبأل رمتعا نم ىلع ركنن اذه انلوقب انسلو ؛

جاو « امهل ءاعدلا نم 6 يبنلا هيلا دشرأ ام عابتا وه لضفألا نإ لوقن نكلو
 لع

 ةدايز ىلإ هيف جاتحت يذلا .تقولا كيتأي فوس هنأل « تنأ كل حلاصلا لمعلا

 0 . تانسحلا

 : لاؤس و

 كلذ نأ عمسو طقف هسأر ٍيهج نم رصقو ىعسو فاطف رمتعا لجر

 ؟ احيحص ناك نإ همزلي يذلا امو « حيحص كلذ لهف حصيال

 ىوتفلا ٠

 انبر] : ىلاعت هلوقل هيلع ءيش الف ًالهاج هسأر ضعب ناسنإلا رصق اذإ

 نم ريصقتلا وهو « بجاولاب يتأي نأ هيلع نكل [انأطخا وأ ايسن نأ انذحاؤتال

. ١١90/8 
 ملسم حيحصو . هتافو دعب باوثلا نم ناسنإلا قحليام باب :ةيصولا باتك :ملسم

- ١ 



 هاا/ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 . قلحلا وأ سأرلا تاهج عيمج

 امأو ء هلك سأرلا معي نأ دبال ريصقتلا نأ حجارلا لوقلا نأل كلذو

 ىلاعت هللا نأل ء حو حرم لوق وهف تارعش ثالث رصقي نأ يفكي هنأب لوقلا

 ثالث رصق اذإ ناسنإلا نأ مولعملا نمو [نيرصقمو مكسوعر نيقلحم ) : لوقي
 رهلظي ريصقت نم دبالف « رصقم هنأ سانلا سحأ ام « سأرلا بناج نم تارعش .

 . سأرلا عيمج لمش اذإ الإ نوكيال اذهو «سأرلا ىلع هرثأ ْ

 سبلت نأو « كسبالم علخت نأ نآلا كيلع بحي لئاسلا خألل لوقنف

 كيلع ولو رصقت كنإف نكمي مل نإف « رصقت مث دعب لحت مل كنأل « مارحإلا بايث

 . ةيداعلا كبايت

 ٠ لاؤس : |

 ؟مكحلا امف «ةرمعلل هفاوط نم عبارلا طوشلا يف هءوضو ضقتنا لجر

 ٠ ىوتفلا :

 هيلع بحاولا ناك « فاوطلا ءانثا يف هءوضو ضقتنا يذلا لجرلا اذه

 نسم فاوطلا ديعيو أضوتيو فرصني نأ جح وأ ةرمع فاوط فاوطلا ناك اذإ

 نأب ملعلا لهأ روهمج لوق ىلع ءانب هءوضو ضقتنا امل لطب هفاوط نأل « ديدج

 ش . ةراهطلا هل طرتشت فاوطلا

 هيلع لهسيف « هفاوط يف رمتسا هنأ رهاظلاو « دعب هلاح نيبي مل خألاو
 . رصقيو ىعسيو ديدج نم فوطي نأو هبايث علخي نأ نآلا

 نأل ءيش .همزليال لوقن اننإف « هدلب ىلإ بهذ دق لحرلا نأ ردق نإف

 يوفق لوق وهو « رظن ةهجو هل لوق فاوطلا يف ةراهطلا طارتشا دعب لوقلا

 ريغ ىلع فاط اذإ ناسنإلا نإ : لاقو « هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش هراتخخا

 ءيوق لرق هنأ نيبتي لوقلا اذه ليلد يف لمأتلا دنعو « حيحص هفاوطف ءوضو

 . لضفأ كش الب هنإف ةراهط ىلع فوطي نأ ناسنإلل نكمأ م نكل
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 بهذي نأ هيلع رمألا لهسأ امف ةكم يف نآلا ًادوجوم لئاسلا ناك نإف
 . ريصقتلاو يعسلاو ديدج نم فاوطلا ديعيو مارحإلا بايث سبليو

 : لاؤس +

 فاوطلا يعكر يلصأ نأ تيسن مودقلا فاوط دعبو « ةرمعلل ترضح
 ؟ ئيش لع لهف يعسلا دعب تركذتو

 2 1 : ىوتفلا +

 اهفأو بجاوب سيل فاوطلا دعب مامإلا فلخن نيتعكر ةالص نأ حيحصلا

 : لاؤس +

 | ؟ ةراهطلا ةورملاو افصلا نيب يعسلل طرتشي له

 : ىوتفلا ٠

 ةأرملل زوجيو « ةراهط ريغ ىلع يعسلا زوجي لب « ةراهطلا هل طرتشيال

 فاوضللا دعب تضاح مث تيبلاب تفاط ةأرما نأ ولو « ضئاح يهو ىعست نأ 0

 . ءيش اهيلع سيلو اهكسن يف رمتستو ىعست اهنإف

 امبوجو يف فالخ ىلع نكل ءاملعلا قافتاب هل رهطتي هنإف فاوطلا امأ

 لبق تضاح اذإو « لاوحألا نم لاحب فوطتال ضئاحلا نكل « اهبابحتسا وأ

 رفسل راظتنألا اهنكمي مل نإف « فوطتو لستغت مث رهطت ىح رظتنتف فاوطلا

 . هفطت مل يذلا اهفاوط فوطت مث اهمودق لوأ ةرمعب ٍقأتو

 ٠ لاؤس :



 ه8 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 دجسملا ىوس ىوأم الو رحلا ةدشل هيف سلحت ًاناكم دحتال ضئاح ةأرما

 ؟ فرظلا اذه يف هيف ثكملاو دجسملا لوخد احل زوجي لهف

 ٠ ىوتفلا :

 هل ركذ نيح هي يبنلا لوق كلذ ليلدو « دجسملا لوخد ضئاحلل زوجيال

 (يه انتسباحأ) : لاقف « تضاح اهنع هللا يضر يبح تنب ةيفص نينمؤملا مأ نأ

 فاو دعب الإ ةكم نم جورخملا نع هي يينلا ىفو فوطت نل اهنأل كلذو ؟

 نأ امل زوحيال اهنأل ")7 ضئاحلا نع ففحخ هنأ الإ : سابع نبا لاقو . عادولا

 . رمت نأ زوجيو دجسملا يف ثكمت

 دجسملا لوصخد اهلل زوجي ةلئاسلا اهركذت يلا ةلاحلا هذه لثم فو

 . ةرورضلل هيف سولجلاو

 1 : | : لاؤس ٠

 فلتسمي لهف ةرايس نمت طاسقأ هيلع نكل جحلل يفكي لام هعم لحجر

 ؟ ال مأ رمتعيل

 : ىوتفلا ٠

 هيلع بجي الف دجيال نم نأل « ميظع أطخ ةرمعلا لجأ نم ضارتقالا

 هيلا عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو ) هناحبس هلوقل « ةرمعلا وأ جحلا
 , 29 ؟اليبس

 ١ - هجيرخت مدقت .

 ١١ - هجيرخت مدقت .

 . 9ا/ : ةيآلا نارمع لآ ةروس - ”'
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 «بجاو ريغ رمأل هتمذ لحرلا اذه لغشي فيكف « ميظع رمأ ةنادتسإلاو

 ىلإ ههشريىل هب جوزتي ائيش دحي مل يذلا لجرلا دشري مل هي يبنلا نأ عم

 جردلا شرفيل فلتسي نم دحب دقو « ميظع أطخ نيدلاب ةناهتسإلاو « ةنادتسألا

 ؛ ةرسمعلا نم بجوأ كيلع يذلا نيدلا ءاضق فلتسا نمل لوقنو « تيبلا يف

 ا . تعطتسا نإ رمتعا مث كنيد فوف

 : لاؤس و

 الدب قدصتأ نأ ئرحي لهف « مرحأ ملو ةرمعلا ديرأ انأو تاقيملاب تررم

 نأ ئزجي لهو حبذلا يف هلكوأ نم دجوي الو « لجع ىلع ينأب املع حبذلا نم
 ؟ ةكم ريغ يف حبذأ

 : ىوتفلا +

 نسع ناك ءاوس مرحي يح تاقيملا زواجتي نأ يغبني الف ةرمعلا دارأ نم

 نمل نه):لاقو « تيقاوملا هذه تقو ني يبنلا نأل « وبلا وأ رحبلا وأ ربلا قيرط

 لهي خ8 هللا لوسر نع رمع نبا لاقو , © ( نهلهأ ريغ نم نهيلع ىتأ نملو

 زواج نسمف ءرمألا نعمب ربخ لهي ةملكو ©) ( ةفيلحلا يذ نم ةنيدملا لهأ
 ةكم يف ةيدف حبذي نأ ملعلا لهأ رثكأ دنع هيلع بجاولاف مارحإ نودب تاقيملا

 الو « رفغتسيو هللا ىلإ بوتي نأ هيلعف الإو اروسيم ناك اذإ ءارقفلا ىلع اهعزويو

 نأل ء.ةكم ريغ يف حبذلا ئزجيالو « حبذلا نع ماعطلا الو مهاردلا ئرختب

 حبذلا نوكي نأ دبالف « تيبلاب قلعتي كسنلاو « كسنلاب قلعتي بجاواذه
 نإف « ةيدفلا حبذ يف هب قثي نم لكويلف لجع ىلع ناك اذإو . ةكم يف قيرفتلاو

 . هل حبذي نم هدلب ىلإ هعوجر دعب ولو لكوي نأ سأب الف نآلا رسيتي مل

 ١ - هجيرخت مدقت .

 ١ - هجيرخت مدقت .



 ه١ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ٠ لاؤس :

 هتهجاوو تاونس ثالث رمعلا نم غلبي يذلا ريغصلا بإب تمرحأ

 ؟ لمعلا امف . طيخملا هتسبلأف تابوعص

 ٠ ىوتفلا :

 اذهلأ:تلاقف و يبنلا ىلإ ايبص ةأرما تعفر دقف « زئاج راغصلاب مارحإلا

 ةرمعلا نأل ؛كلذك ةرمعلاف جحلا هل تبث اذإو."” (رجأ كلو معن :لاق ؟جح

 يف ةرمعلا تل د)مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ب يبنلا لاق امك « رغصا جح

 . "” (كجح يف عناص تنأ ام كترمع يف عنصا):ةيمأ نب يلعيل لاقو.©” (جحلا
 سياتف ىثنا تناك نإو «ءادرو ارازا سبلي هنإف ًاركذ ريغصلا ناك اذإو

 . لجرلا فالخب مارحإلل نيعم بوث ةأرملل سيلو « ىثنألا سبلتام
 نودي نيح لافطألا نم ريثك نم ثدحياميف ملعلا لهأ فلتخا دقو

 همامتإ همزلي هنأ ىلإ مهضعب بهذف « هلامكإ نع نوعنتميف كسنلا يف ةقشملا

 نأ زاح هيلع وأ هيلو ىلع بعت وأ ةقشم تأرط اذإف « مزليال هنأ ىلإ مهضعبو

 عوفرم يبصلا نأل كلذ ءأدج يوق لوق وهو « ةفينح يبأ بهذم اذهو ؛ للحتي
 غلبي قح يبصلا نع :ثالث نع ملقلا عفر ) : ثيدحلا يف ءاج امك « ملقلا هنع

 رب

 . . هيلع ءيشال هنأ لاؤسلا ىلع باوجلاو

 ١ - هجرت مدقت .

 1 ١ - هحيرخت مدقت .

 ”' - هجيرخت مدقت .

 ..هيرخت مدقت - 4
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 ٠ لاؤس :

 ًادبامدنع ءوضو ىلع نكي مل هنأ ركذت هنكلو ةرمعلا لمكأ لجر

 ؟ نآلا هيلع اذامف «ةرمعلا

 ٠ ىوتفلا :

 ىلع ناسنإلا نوكي نأ مارحإلا طرش نم سيل هنأل « ةحيحص هترمع

 ةراهط ىلع فاط دق ناك نإف ؟ ال مأ ةراهط ىلع فاط له رظني امنإو « ةراهط

 نم فوطيو مارحإلا بايث سبليو هبايث علخي نأ نآلا هناكمإبف الإو ءيش الف

 لعف دق ذاك ول ىح هيلع ءيشالو هترمع هل متتو « رصقيو ىعسيو ديدج ش

 عيمج نأ ةمهم ةدعاق قبس دقو «لهاج هنأل ء امي ماق يلا هترمع دعب اروظحم

 ءيش هيلع سيلف دصق الب وأ ايسان وأ ًالهاج ناسنإلا اهلعف اذإ تاروظحلا .

 ٠ لاؤس :

 ءاشعلاو برغملا ىلصف أدبف « مارحلا دجسملا لحندف « ةرمعب مرحأ لحجر

 ؟ مكحلا امف « فاوطلا لبق

 ٠ ىوتفلا :

 اذه يف ءيشال .

 1 ٠ لاؤس :

 ؟ ىرعأ دالب ىلإ مزمز ءام لقن زوحي له

 ٠ ىوتفلا :

 . هيف ءيشالو زوجي معن



 الل

 ٠ لاؤس :

 اذه يئاوط باوث لعحا مهللا : لوقيو فوطي نأ صخضمل زوحي له

 ؟ يمأو يبأل

 ٠ ىوتفلا :

 مايقلا يوني نأ ناسنإلل زوجي له وهو « برقلا ءادهإ ىلع يئبم اذه
 الف ةنسلا هب تءاجام لوقن نأ باوحلاو ؟ برقلا نم ةبرقب تيم صخش نع

 هيلعو تام تيم نع ناسنإلا موصي نأ ةنسلا هب تءاج اممو « هزاوج يف كش

 ف قرفالو .7©2(هيلو هنع ماص مايص هيلعو تام نم ) خ5 يبنلا لوقل مايص

 انلق ناضمر نم مايأ هيلعو تيم تام ولف , رذنلا مايصو ناضمر مايص نيب كلذ
 :ليق نإ« قباسلا ثيدحلا يف ليلدلاو تيملا اذه نع موصت نأ كل بحتسي هيلول

 ولو روذنلا صصخي ملو « ماع ثيدحلا :انلق . ضرفلا يف سيلو رذنلا يف اذه
 رذنلا ىلع ثيدحلا اذه لمح حصيال كلذكو . مالسلاو ةالصلا هيلع هنيبل هدارأ

 ضرفلا مايصل ةبسنلاب أردان الإ عقيال نعم ىلع هتلمحل رذنلا ىلع هتلمح ول كنأل
 ىيعملا ىلع ثيدحلا لمحن فيكف « ناضمر مايص هيلعو ناسنإلا تومي نأ رثكألاف

 ناك ام تيملا نع ماصي هنأ ىلع لاد ثيدحلاف اذهلو « ريثكلا ىعملا كرتنو ردانلا

 عرسشلا لصأب ًابجاو ناك امو « ناضمرك ببس نودب عرشلا لصأب ابجاو

 . رذنلل ابحاو ناكامو « ةرافكلاك ببسب

 زاوج يق ءاملعلا فلتخا دقف ةحلاصلا لامعألا نم ةنسلا هب درت ملام امأ

 ناسسنإلا ىون اذإ ةحلاصلا لامعألا عيمج ف زئاج هنأ ححا رلاو « تيملل اهئادهأ
 . كلذب سأب الف نيملسملا نم وهو تيملل نوكت نأ

 باستك -ملسمو.197/4 يرابلا حتف .موص هيلعو تام نم باب .موصلا باتك : يراخبلا هاور - ١

 . 8035/5 ملسم حيحص . تيملا نع مايصلا ءاضق باب -مايصلا



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ش] ه؟

 يبغبني يلا ةعورشملا رومألا نم سيلو ةلوبقملا ةزئاحلما رومألا نم اذهو

 تادابعلاب اوعوطتي نأ هتمأ رمأي مل هه هللا لوسر نأ ليلدب ءاهلعفي نأ ناسنإلل

 :بنجاولا ءيشلابب رمألا دورو كلانه ام ةياغو . تاومألل اهولعجي تاومألل

 . ليلق لبق هيلا انرشأ يذلا مايصلاك

 . يف ال اناتومل تاداجلاب عوطتن نأ ثيدح هيف تأي ملف عوطتلا امأ

 تءاسج امإو ءاهريغ الو نآرقلا ةءارق الو ةالصلا الو تاقدصلا الو يحاضألا

 لوسراي : لاق يذلا لجرلا لثم ءاهحابأف هللا لوسر اهيف لئس ةنيعم اياضق
 :لاق؟ اهنع قدصتأفأ ءتقدصتل تملكت ول اهنظأو اهسفن تتلتفا يمأ نإ هللا

 هسمأل هطئاح لعجي نأ هب هللا لوسر نم ةدابع نب دعس ناذئتساكو 27 ( معن)

 .ًاماع ارمأ كلذب رمأ هه هللا لوسر نأ دري مل نكل : ” هل نذأف احل هب قدصتي

 هئادهإ نم لضفأ هتاومأل ناسنإلا ءاعد نإ : لوقن اننإف كلذ ىلع ءانبو

 *ب هللا لوسر هيلا دشرأ ام اذه نأل « مهل ةرمع وأ فاوط وأ ةقدص نم تادابعلا

 ملع وأ ةيراج ةقدص :ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ ):لاق ثيح

 . 7 ( هل وعدب حلاص دلو وأ هب عفتني

 نآرقلا أرقي ناضمر رهش يف اميسالو سانلا نم اريثك نأ بجعلا نمو

 كشالو ؛هسفنل ةدحاو لعجيال امرو هتاومأ نم دحاول ةرم لك لعجيو تارم ةدع

 لكو اذه نوداتعي اونوكي ملف « حلاصلا فلسلا هيلع ناك امل فلاخم لمع اذه نأ

 ةنسح ةدايز هتفيحص يف نوكت نأ ئمتيسو ةحلاصلا لامعألا ىلإ رقتفيس ناسنإ

 ١ ةاكرلا باتك :ملسمو.؟ 5 4/* يرابلا حتف . ةأجفلا توم باب- زئانجلا باتك : يراخبلا هاور- .

 . 555/7 ملسم حيحص . هيلإ تيملا نع ةقدصلا باوث لوصو باب - ةاكزلا باتك ملسمو

 . 95/1١ يورنلا حرشب ملسم حيحص - رذنلا باتك يف ملسم هاور اا

- 

 حييحص .هتافو دعب باوشلا نسم ناسنإلاب قحليام باب - ةيصولا باتك : ملسم هاور - ”

 مسلم؟/56؟١.



 نيفح ةرمعلاو جحا لئاضف

 تاداسبعلا لعحاو كتاومأل ءاعدلا نم هق هللا لوسر هيلا كدشرأام لعفاف ةدحاو
 . محر عطاق الو اقاع كلذب تسلو كسفنت

 : لاؤس ٠

 ؟ ةحيحص يرمع لهف « تللحتو

 ٠ : ىوتفلا ٠

 نأ دبالف « ةرمعلا يف نكر يعسلا نأل « ةحيحص تسيل ةرمعلا هذه

 افصلا نيب ىعسيو مارحإلا بايث سبليو نآلا بهذي نأ لئاسلا ىلعف اذهلو ىعست

 ةعرسب اذهو ؛ هسأر قلحي وأ هلحم ريغ يف لوألا ريصقتلا نأل هسأر رصقيو ةورملاو
 | . روفلا ىلعو

 لهأ لاؤس دعب الإ ةداعلاب لخي ءيش ىلع مدقي الأ ناسنإلا ىلع بجيو

 ىوه ىلع تسيل تادابعلاو , رعشيالو ميظع ركنم رمأ ىلع مدقي الثل « ملعلا

 . ءاشيام ىلع رصتقيو ءاشيام اهنم فذحي « ناسنإلا

 عماج ول حف «لهاج هنأل مثإ اذه هلمع ىلع بترتيال لئاسلا اذهو
 ناسنإلا اهلعف اذإ تاروظحما عيمج اذكهو « هيلع ءيش الف لهاج هو هلهأ
 . هركملاك دصاق ريغ وأ ًايسان وأ ًالهاج

 :لاؤس و

 ؟ اهيلع مهيديأ نوعفري ةبعكلارادج ىلع نوعمتجي نم مكحام

 :ىوتفلا ٠

 ءرسيت اذإ هلبقي نأو دوسألا رجحلا ناسنإلا ملتسي نأ فاوطلا يف ةنسلا
 . هيلا ةراشإلاف الإو رسيت اذإ يناميلا نكرلا ملتسي نأو « هيلا راشا الإو



 فاق
 ةرمعلاو جنا لئاضف

 ئسسيش ىلع اذهو « مالتسإلاو ليبقتلا : ننس ثالث دوسألا رجحل يفف

 نكرلا امأ . ةراشإلاب نكمي مل نإف « ديلا ليبقتو ديلاب مالتسإلاف نكمي مل نإف

 نسع ةراشإ الو ليبقت لودب مالتسإلا يهو ؛ ةدحاو ةنس الإ هيف سيلف يناميلا

 . مالتسإلا رذعت

 .اسمب قلعتلا الو اهليبقت الو اهمالتسا نسي الف تيبلا ناكرأ ةيقب امأ

 نبا هل لاقف تيبلا ناكرأ عيمج ملتسي لعجحف نايفس يبأ نب ةيواعم ءاج اذهلو

 ناسحتسا اذهو . اروجهب تيبلا نم ءيش سيل : ةيواعم لاقف . كلذ يف سابع

 هللا لوسر يف مكل ناك دقل ) :لوقي هللا نإ : سابع نبا لاقف . ىلقع

 .(7 ةيواعم هقفاوق . نيينميلا نينكر لا الإ ملتسي ه يبنلا رأ لو "7 (ةنسحةوسأ

 هبناوج وأ تيبلا ناكرأزم ملتسي ًادحأ انيأر اذإ اننأ ىلع ليلد اذهو

 وأ لاض وأ عدتبم تنأ :لقيال ةحيصنلاو « هحصنن اننإف ةئسلا هذه يقام ىوس

 .باوثلاو ريخلا لجأ نم الاذه لعفت مل تنأ لوقتو قفرب هفرعت لب . مارح اذه

 نأل ءهلك ريخلا هيفف ,وسرلا هلعفام ىلع رصتقاف « باوث هيف سيل اذه نكلو

 . نيلو قفرب هرعن نحنف « هللا تيبل ميظعت هدنع نوكي دق سانلا ضعب

 ٠ لاؤس :

 امدنعو . هب هللا / وسر نع هذه :لاقو ةرمعلا ءادأب ماق ةوحإلا دحأ

 ثيح « هيلع ةالصت كلذ ساقو . بيط لمع اذه : لاق . زوجيال اذه : هل ليق'

 ؟ لمعلا اذه مكح امف . هيلع يلصن اننإ :لاق

 ٠ ىوتفلا :

 ١ - ةيألا بازحأل ةروس : 0371

 ثيدحلا رمجح نبا دروأ دقو .نييناميلا نيينكر لا الإ ملتسي مل نم باب - جحلا باتك : يراخبلا - ؟

 . 477/7 يرابلا حتفو . مكاحلاو يذمرتلاو دمحأل اهازعو تاياورب



 ةرمعلاو جحلا لئاضف
 ده

 ا وا لا ا الا

 نوكي وأ هناكرأ منت مل يذلا دسافلا سايقلا يف سانلا عطخيام ارينك
 ناكرأ يهام يرديال وهو سيقي سانلا ضعب نأ ةلكشملاو « رابتعألا دساف

 له: د6 هللا لوسر نع رمتعا يذلا اذهل لوقنو . ةلعلا يهام يرديالو سايقلا

 ال :باوجلاف ؟ هب نيصتحملا هباحصأ نم خه هللا لوسرل لصاولا ريخلل بحأ تنأ

 ثسيددح مهم دحأ نع وري مل كلذ عمو . معن لوقي نأ عيطتسيالو . عبطلاب
 لوسر نع اذه لوقي مث حلاصلا لمعلا لمعي ناك هنأ فيعض وأ نسح وأ حيحص

 عبارلا نرقلا يف ءاملعلا ضعب كلذ لعف دقو . هب تأيلف كلذ ىعدا نمو . هللا

 . مهيلع سانلا ركنأ نكل ؛
 قرسف هللا لوسر ىلع ةالصلا نيبو لعفلا اذه نيب قرفلا نأ ةقيقحلاو

 هللا رمأ لوسرلا ىلع ةالصلاف « نيقرفتم نيب عمج سايقلاب امهنيب عمدلاو  ريبك
 نيذلا اهيأي يبلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ ] ىلاعت لاق دقف , هلوسرو امي

 لص مهللا اولوق ):لاقف « هه يبلا رمأو . "” ؟اميلست اوملسو هيلع اولص اونمأ
 اولص دحاو ثيدح يف لقي مل نكل . هيلع ةالصلا راثكإب رمأو ''' (دمحم ىلع
 يع اوكز وأ يل

 تمرح كنأ كلذ ىضتقمف لوسرلل هتلعجو لمعلا تلمع اذإ : لوقن مث
 بوتكم كلمع باوث نأل , ائيش كلمع نم لوسرلا دفتسي ملو هباوث نم كسفن
 نآأل لوسرلل هرجأف هلمعن حلاص لمع لكف : هلعمت مل وأ هتلعح ءاوس لوسرلل

 هلعفت حلاص لمع لكف «ريخلا , ىلع لاد وه لوسرلاو « هلعاقك ربا ىلع اادلا
 . هرجأ لثم لوسرالف

 ٠ لاؤس :

 , ه0 : ةيألا بارحألا ةروس -

 . 958/4 يوونلا حرشب ملسم حيحص . ةالصلا باتك يف ملسم هاور - ؟



 ةرمعلاو جحا لئاضف نيني

 ؟ دحاولا رفسلا يف ةرمعلا راركت زوحي له

 ش : ىوتفلا ٠

 هللا ىلص هللا لوسرل ةعباتملاو هلل صالخإلا امه نيطرشب الإ متتال ةدابعلا
 )١( 1 .يدلا هل نيصلخم هللا اودبعيل الإ اورمأ امو ) : ىلاعت هلوقل ملسو هيلع

 تناك نمف اونام ئرما لكل امنإو تاينلاب لامعألا امنإ ) : هب هللا لوسر لوقو
 ةأرما وأ اهببصي انيدل هترجه تناك نمو هلوسرو هلل هترجهف هلوسرو هلل هترجه

 لمع نم):مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ©) ( هيلا رجاهام ىلإ هترجهف اهحكني
 , "9 ( در وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع

 ىلعو ةعباتملا ىلع ليلد يناثلاو « صالخإلا ىلع ليلد لوألا ثيدحلاف
 تارم ةدع ةرمعلا راركت وهو اريثك سانلا نم ثدحي لمع ىلإ رظننلف اذه ءوض
 ..اذكهو هتوخألو « هتدحبو « همألو « هيبأل مث , هسفنل رمتعيف , دحاو رفس يف

 ليلدلاو ةنسلا هب تءاجام مازتلا نم دبالو « ةنسلل فلاخم لمعلا اذهو
 يف لعفلا ببس دجو اذإف « كرت امإو داجيا امإ ةنسلا نأ ةنسلل كلذ ةفلاخم ىلع

 دحو دق ىضتقملا نإف « ةعدب ببسلا اذهل هلعف ناك هلعفي ملو هإ لوسرلا دهع
 يه ةنسلا نأ ىلع كلذ لدف « هلعفي ملو 6# هللا لوسر دهع يف عناملا ىفتناو

 ةنسم ىلإ لاعفألا هي يبنلا مسق دقف ):ةعدب لعفلا وهو اهدض نوكيف « كرتلا

 . © ( رومألا تاثدحمو مكايإو ) :لاق مث (ينسب مكيلع) لاقف «ةعدبو

 ةنسلا يف ةكم حتف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ملعي انم ريثكلاو

 ١ - ةيآلا ةنيبلا ةروس : © ,

 هحيحص لوأ يف يراخبلا هاور - ؟ .

 * - هجيرخت مدقت .

 . هجيرخت مدقت - 4



 تت تصحو ه1 ةرمعلاو جحلا لئاضف
 همس يي سي ا

 ءرهشلا نم نيرشعلا مويلا ناكو و ةعمجلا موي ف ناضمر يف« ةرحهلا نم ةنماثلا

 رشع ةعست اهيف 6# لوسرلا رقتساو ةكم يف هبانطأ رمألا برضو « ديحوتلا ررقف
 لعفي ملو ةرمعب نأيل لحلا نم هريغ وأ ميعنتلا ىلإ ج رخي نأ هناكمإب ناكو . ًاموي

 نم جورخملا نأ ىلع ليلد اذهو رهشلا لضفأ وهو رهشلا رخخآ يل ناك هنأ عم ؛
 ةدابعلل دي هلعفو « ريخلا ىلع سانلا صرحأ خي هنأل « ةنسلا نم سيل ةرمعلل ةكم
 عيرشتلاو « اهلعفب هللا ىلإ برقتلا : نيئيش نمضتي ةدابعلل هلعف نأل ؛ ءانلعفك سيل

 ملاعلا بلاطي دقو ءامب هللا ىلإ دبعتن نحنو ؛ نيتهجللا نم ةدابعلاب بلاطم رهف .
 . سانلل نايبلابو دبعتلاب

 ىلع لدف ه6 يننلا هلعفي مل كلذ عمو ًادوجوم ناك يوقلا ىضتقملا اذهف
 ف أي ليصفت مهلف ةكم لهأ امأ . اهيلإ مدق نمل ةكم نم ةرمعلا كرت ةنسلا نأ
 . رخخآ عضوم

 لصعف نم نأل «هاوهيو « هيلا ليام ال « ةنسلا لعفي نأ نمؤملاب ىلوألاو
 دقف ةنسلا ىلع هديريام مدق نمو «ىوهلابال ىدملاب هللا دبع دقف هاوه ًافلاخم ةنسسلا

 .ىوهلاب ال ىده اب هللا دبعي نأ رومأم ناسنإ لكو . ىدهلاب ال ىوه لاب هللا دبع
 رجفلا ةنس يف ةءارقلا ليطأ نأ ديرأ انأ :لاق اناسنإ نأ ولف « كلذ ىلعو

 ىسح اهففحخأ نأ ديرأ لب :رخآ لاقو . ءاعدلا رثكأو دوجسلاو عوكرلا ليطأو
 داز لوألا نأ عم يناثلا وه ًاباوث اهمظعأف . ال مأ نآرقلا مأب أرق له لئاقلا لوقي

 نسم لضفأ عرشلا ةقفاوم نكل حيبستلاو ءاعدلاو دوجسلاو عوكرلاو ةءارقلا يف
 .ةحابم تناك نإو ةدايزلا

 ابيط ًاديعص امميتف ءاملا ادجي ملف ةيرس يف نيلحر هي يبنلا لسرأ امل اذهلو
 ةالصلا دعي ملف رخآلا امأو ةالصلا داعأو امهدحأ أضوتف « ءاملا ادجو مث ءايلصو
 لاقو (نيترم رحألا كل)كداعأ يذلل لاقف «  يبنلل كلذ ركذ مث«



 ةرمعلاو جملا لئاضف فل

 رسجألا هل يذلا نأل , لضفا ةنسلا باصا يذلاف . 2') (ةنسلا تبصأ):يناثلل

 ةنسسلاب ملعيال وهو ًايداهتحا ًالمع لمع هنوكل رجألا كلذ هل راص امنإ نيترم
 كلذ دعب داعأو ررك مث ةنسلا ملع اذإ نكل . يداهتحإلا لمعلا اذه ىلع رجؤيف

 وه اذه نأ نظي يذلا دهتجملا نكل «ةنسلا فلاخم هنأل نيترم رجألا هل نوكيالف

 . هتين نسح ىلع هيطعي داوج ميرك ىلاعتو هناحبس هللاف « هيلع بحاولا

 هللا لوسر دهع يف لعفلا ببس دجو اذإ : ةعيرشلا يف ةمهم ةدعاق هذهف

 . هكرت ةنسلاف هلعفي ملو

 هني هللا لوسر هكرت لهو : لاؤسلا دريف « ةنس انلق اذإ ريطخ رمأ انهو

 هللا ةعيرشب سانلا ملعأ 86 لوسرلا نأل يفنلاب ةباجإلا نأ دبالو ؟ ةنس هنأ ًالهاج
 . ىلاعت

 نع همتكيل ةنس هنأ ملعي وهو هكرت لهو : رحخآ لاؤس دري كلذكو

 ىلاعت هللا دبعتن نأ قحلا انل سيلو , عورشم ريغ وه نذإ . ال : باوجلاو ؟سانلا

 : لاؤس و

 ةرشع ىدحإ ىلص امدنع ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ لوقت تنأ

 تلق اذاملف ءيش اهيف سيل ةدايزلاو « ةدايزلا نع انهني مل ةرشع ثالث وأ ةعكر

 ؟ ةدحاو نم رثكأب يأيال ةرمعلا ف '

 : ىوتفلا ٠

 امأ اهكرت ةنسلا نأ ىلع كلذ لدف «ء يبنلا اهلعفي ملو اهببس دحو ةرمعلا

 ةمألل قلطألمادامو « ًانيعم اددع محل ديقي ملو ةمألل قلطأ يبنلاف ددعلا ةلأسم

 ١- هجيرخت مدقت .



 6 ا 0 ا ا و ا ب عا ها جب هامل ولج متا تاهسس مس و سوس م مم صلو ه1 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ,.ةييفيكلا نع يردي ال يذلا ليللا ةالص ةيفيك نع لئاسلا باحجأ هنأ اميسال
 . دوصقم سيل ددعلا نأ ىلع لد ددعلا هل ددحي ملو ددعلا يردي ؛ ةيكف

 ٠ لاؤس :

 هنأ نظو هرعش نم ائيش ذحأو ريصقتلا ىسن مث ةرمعب ىتأ نم مكح ام

 ؟ هترمع ىأ دق

 ٠ ىوتفلا :

 نم ًاقيش لعفو همارحإ نم للحتي قح ةرمعلا يف ريصقتلا ىيسن نم مكح
 نم هلعفامو ءيسش هيف هيلع سيل همارحإ نم هللحت نأ « مارحإلا تاروظحم
 يف لهاحو قلحلل سان هنأل « ءيش هيف هيلع سيل عامجلا ناك ولو تاروظحم

 سبليو هبايث علخي نأ هيلع بجو ركذ اذإ نكلو « ءيش هيلع سيلف روظحما لعف
 . الجر ناك اذإ اذه , مرحم وهو رصقي نأ لحأل « مارحإلا باين

 بايث امل سيل ةأرملا نأل « اهبايث علخت نأ اهمزليال هنإل ةأرمأ تناك اذا امأ
 الإ ريغتو لدبتو بايثلا نم تءاشام مارحإلا يف سبلت ةأرملاف « مارحإلل ةصاخخ

 اذإ مارحإلا بايث يف ريغيو لدبي نأ لحجرلل زوجي كلذكو ةنيزلاب جرتتت ال امنأ
 ىلإ هرازإو رمخآ ءادر ىلإ هءادر ريغي نأ زوجيف « مارحإلا يف هسبل زوجي امث ناك
 . رخآ رازإ

 : لاؤس و

 لا تابيترتلا يه امف ةرمع لعفا نأ تببحأ مث ةجاحل ةكم ىلإ تيتأ

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىدمي ةرمع رضنأ نوكت يكل اهلعف ىلع بحي
 ٠ ىوهفلا :

 ادب مث لوألا نم ةرمعلا يونيال وهو ةحاحلل ةكمل ءاج يذلا لجرلا اذه



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ٠ ْ] هس

 جرخي ينعي ؛لحلا ندأ ىلإ جرخي نأ هيلع بحاولا نإف رمتعي نأ ةكم يف وهو هل

 يذلا ميعنتلا ىلإ بهذيف ؛ميعنتلا وه ةكم ىلإ لحلا ندأو « ةرمعب مرحيل لحلا ىلإ

 اهنم مرحأو ةفرع ىلإ جرخن نإو « هم مرحيو . ةشئاع دجسمب. ةماعلا دنع فرعي

 نسم ةيبيدحلا ىلإ جرخن نإو ؛ زاح اهنم مرحأو ةنفارعجلا ىلإ جرح نإو « زاج

 . راج اهنم مرحأو ةدحج ةراد

 وأ . ةسكم لهأ نم ناك ءاوس ةكم يف وهو ةرمعلا دارأ نم نأ مهملاو

 ىلإ جرسخي نأ هيلع بجي لب ةكم نم مرحي لأ هل لحيال هنإف « اهيلا نيمداقلا نم

 امهسنع هللا يضر ركب يبأ نبا نمحرلا دبعل لاق) هه يبنلا نأل « هنم رحيف لحلا

 7 1 8 هاوي 0) لف
 سيل مرحلا نأ ىلع ليلد (ةرمعب لهتلف )مرحلا نم هلوق فو '' (ةرمعب لهتلف

 باين سبلتو بيطنتو ليستغتو لحلا ىلإ جرخت نأ اهلعفت يلا تايينرتلاو
 ,لِصتو طاوشلا ةعبس تيبلاب فوطت ةرمعلاب ايبلم ةكم ىلإ ٍيأتو « مارحإلا

 وأ ريصقتلاب امإ لحت مث طاوشا ةعبس ةورملاو افصلاب ىعستو ماقملا فلخ نيتعكر

 ش . قلحلاب

 ٠ لاؤس :

 ىلإ مارحإلا لزنأ يجوز هل تلاقف تاقيملا نم ةرمعلاب ًامرحن يمع مدق

 ةيييدحلا ىلإ جرحام دعب مويلا مارحإلا سبل داعأ مث لعفف مرحلا ىلإ بهذت نأ

 ماسشلا لسمأ تاقيمل ةيذاحم ةدج لهو (ءيش هيلع بجي لهف « هترمع لمكأو

 ؟ رحبلا قيرط نع ىتأ اذإ رصمو

 ٠ ىوتفلا :

 ١ - ملسم ىلع يوونلا حرش . جحلا باتك يف ملسم هاور ١41/4 0



 قفرفت ةرمعلاو جملا للاضف

 دمعتو ملعي ناك اذإ امأو , هيلع ءيشال هنإفًالهاج لحرلا اذه ناك اذ
 هيلعو أطحأو ءاسأ دقف ةفورعملا ةدوهعملا بايثلا سبليو ؛ مارحإلا بايث علخي نأ
 نيكاسم ةتس معطي وأ مايأ ةثالث موصي وأ « ءارقفلا ىلع اهعزويو ةيدف حبذي نأ
 وه اذه يبألا ةيدف ملعلا لهأ دنع ةيدفلا هذه ىمستو عاص فصن نيكسم لكل
 . بوثلل هسابل مكح

 نأ ةرمعلاو جحلا ديري وهو تاقيمم رم نم ىلع بحاولاف مارحإلا امأو
 لمهأ تاقيم يهو غبارب ًالثم رم اذإف رخأتي نأ هل لحيالو تاقيملا كلذ نم مرحي

 مرحي نأ بجي هنإف ةرمعلا ديري وهو تاقيملا اذه رم اذإف , برغملاو رصمو ماشلا
 نأ لاق يذلا سانلا ضعب أطحأ دقو ةدح ىلإ مارحإلا رخؤي نأ زوجي الو هنم

 بالخلا نب رمع نع تام ) قات هحوو ةدح نب مرح ةراخل ينأي يذلا
 نإ « نيسموملا ريمأ اي :اولاقف « ةفوكلاو ةرصبلا لهأ هءاج نيح « هنع هللا يضر

 لاقف « انقيرط نع روح اهنإو - لزانملا نرق يعي - نرق دحب لهأل تقو # يبا
 يسعي , اهوذح ىعمو ؛ مكقيرط نم اهوذح ىلإ اورظنا هنع هللا يضر رمع

 هنإف « ةرئاطلا ف ولو تاقيملا ذاح اذإ ناسنإلا نأ ىلع كلذ لدف . 2 اهيزاويام
 . ةدح ىلإ لصي نيح مارحإلا ريخخأت هل لحيالو هنم مرحي نأ هيلع بجي

 يلع رايبأ تيذاح اذإ مرحتف ةرئاطلا يف ةنيدملا قيرط نم ًالثم تيتأ اذإف
 اذإ مرسسحتف ةرئاطلا ىلع (لزانلا انرق ) قيرط نم تيثأاذاو ؛ هامش ل يسب ١
 ململي تيذاحو نميلا قيرط ىلع ةرئاطلا يف تيتأ اذاو , (لزانملا انرق) تيذاح
 . ةدج يف لزتت نأ ىلإ مارحإلا رخوت نأ لحي الو , اذكهو هنم مرحت نأ كيلعف

 ٠ لاؤس :

 ؟موي ضعب وأ ًاموي ةرمعلا دعب رخأت اذإ رمتعملل عادولا فاوط مكحام

 ١ - هجيرخت مدقت ,



 ةرمعلاو جحا لئاضف 3

 : ىوتفلا +

 فوطي نأ ةكم مدق نيح هتين نم ناك اذإ رمتعملل عادولا فاوط
 فاوط ةلزتمب هقح ف راص مودقلا فاوط نأل « هيلع فاوط الف عجريو ىعسيو
 كلذو عادولل فوطي نأ هيلع بجي هنأ ححارلاف ةكم يف ىقب اذإ امأ « عادولا
 ٠  ةيلاتلا ةلدألل

 2 (تيللاب هده ع رخآ نوكي يح دحأ رفنيال ) 6 يبل لوق مومع : ًالوأ
 . فاط نم معتف يهنلا قايس يف وأ يفنلا قايس يف ةركن ( دحأ )ةملكو

 يذلا روهشملا ثيدحلا يف امك ًاجح خه يبا اهامس لب جحلاك ةرمعلا نأ : ًايناث
 . ( رغصألا جحلا يه ةرمعلاو و يبنلا لاق ) لوبقلاب ةمألا هتقلت

 . ©9 ( ةمايقلا موي ىلإ جحلا يف ةرمعلا تلخد )لاق كي يبنلا نأ : ثلاث
 يف عناص تسنأ ام كترمع يف عنصا ) : ةيمأ نب ىلعيل لاق هب يبا نأ : : اعبار
 « كترمع يف هعنصأف مجح يف عادولا فاوط عنصت تنك اذإف "” (كجح

 تيبملاو « ةفرعب فوقولا لثم هحورخ ىلع ءاملعلا عمجأام الإ كلذ نم جرخيالو

 يف اعورشم سيل عامجإلا اذه نإف «رامجلا يمرو . ئم يف تيبملاو ةفلدزملاب
 مل تف اذإ ذإ كنأل . طوحأو هتمذل أربأ راص فاط اذإ ناسنإلا نألو « ةرمعلا
 ضعب كل لاق فاوط نودب تجرح اذإ نكل تأطخا كنأ ءاملعلا نم دحأ لقي

 . عادو نودب تحرخ ثيح تأطمخا كنإ : ءاملعلا

 : لاؤس «

 دراولا رثالا ةحصامو ءدحاو رهش يف ةمئاد ةفصب ةرمعلا راركت مكحام

 ١ - هجيرخت مدقت ,

 . ؟؟8//9 ملسم ىلع يوونلا حرش . جملا باتك يف ملسم هاور - ؟

 .(ا١النك) ثيدح )١١( باب . ةرمعلا باتك ف يراخبلا هاور - "



 مهم ةرمعلاو جملا لئاضف

 ؟ ةرم فلأ رمتعاو ةحح نيتس عجمح هنأ رمع نبا نع

 : ىوتفلا ٠

 ربش يف ةرمعلا راركت امأو . هنع يردأ الف رمع نبا م دراولا رثألا امأ
 هيلع ناكام فالح ناضمر رهش يف اهراركت نأل:عدبلا نم هنإف . ناضمر
 راركت هركي هنأ ىواتفلا يف ركذ هللا همحر ةميتيت نبا مالبإلا خيش بح ؛ فلسلا

 نإ ىح ناضمر يف اهرركي نم اميسالو « فلسلا قالاب اهنم راثكإلاو ةرمعلا
 انأ تدهاشو « نيترمع دحاولا مويلا يف رمتعا هنإ  اذل مويلا : يل لوقي مهضعب

 -يامدلاو « ضيبأ ًاقلح هقلح ًالوط هسأر فصن فف قلح دقو ىعسي ًالجر
 « سسأ ةرمع نع اذه تقلح ينإ لاقف ؟ لمعلا اداذامل هتلأسف رعشلا يقاب

 ررشب هنركف أطخ ىلع بكرم أطخ وهف رظنا , مرب ةرمع نع اذه تيقبأو
 هل لاسقف . ريصقتلاو قلحلل ًارعش ىقبي هنأ دبال ةرملا ررك اذإ هنأل ؛ ةرمعلا

 نأ دارأ وسل نكميو « دغ ةرمعمل فصنلا قبأو مويلا معل فصنلا قلحا :هلقع
 . ملعأ هللاو مزلا قلحي ةرمع عبرأ لعفي

 ٠ لاؤس :

 امف لسضفأ امهدحأ ناك نإو « ةرمعلا لخ لضأ ريصقتلا وأ ةقالحلا
 ؟ ليلدلا

 ٠ ىوتفلا :

 اسنال نيقلحملل هه يبنلا ءاعد مومعل رمعلا ين ريصقتلا نم لضفأ قلحلا

 ءلضفأ مصقتلا نإف « جحلا ىلإ ةرمعلاب اعتمتب ناسنإلا ىتأ اذإ : عتمتملا يف كلذو

 ١ - (؟الا”الط» ثيدح (111) باب - جملا باتك يق يراخبلا هاور 711 )( ,



 ةرمعلاو جحلا لئاضف نوكأ

 نسم ةكمب ةرمعلل 6# يبنلا ) مدق امل اذهو ؛جحلا يف قلحلل رعشلا رفوتي نأ لحأل

 (للحيل مث رصقيلف ) :لاق ريصقتلاب مهرمأو للحتلاب هباحصأ رمأو « ةجحلا يذ
 كلذ ادعامو « جحلل سأرلا رفويس هنأل « لضفأ ريصقتلا نوكي لاحلا هذه يفف

 . لضفأ قلحلا نإف

 ةرعش ناسنإلا ذخأي نأ وه لهف ؛ ريصقتلا رهام فرعن نأ بجي نكلو

 نم رصقت نأ نعم. سأرلا عيمج معي ريصقتلا لب « ال : لوقن «ًاثالث وأ نينرعش ْوَأ

 نم رصقت اُنإف ءاسنلا امأ . كسأر عيمج ءوضولا يف حسم امك ؛ كسأر عيمج

 . ةلمثأ نرق 0

 : لاؤس «

 ؟ اهيف ملأب رعشي هنأل , هتبكر ىلع اطابر عضي نأ رمتعملل زوجي له

 : ىوتفلا ٠

 اذإ اهيلع هدشي ريسب هلجر طبري نأ ًاضيأ جاحللو رمتمملل زوجي معن

 ةهبشو ريسلا نأل « كلذ يف ةحلصم هل ناك اذا . هموت مل نإو لب « هللؤت تناك

 نأ وهو « ةماعلا نم ريثك هيف رتغا رمأ ىلإ هبنأ نأ درأ ةبسانملابو « ًاسابل دعي ال

 هسيف ًائيش سبلت ال لوقي « ةظايح هيف اعيش سبلي ال مرا نأ نونظي ماوعلا ضعب

 نولأس يو ءاهسبل زوجي له ةطايخخ اهيف يلا لعنلا نع نولأسي مهفأ يح ةطايمخ

 نب اذهو ةطايخ هيف نأل , هسبل زوجي له ًاعقرم ناك اذا رازإلا وأ « ءادرلا نع

 نظف طيحملا سبل تاروظحما نم محلوق يهو ءارقفلا امي ربعي ىلا ةرابعلا ىلع

 دارم لب « ملعلا لهأ دارم اذه سيلو « ةطايح هيفام سبل اهانعم نأ ةماعلا ضعب

 لاورسلاو صيمقلاك « ندبلا ىلع طيح يذلا داتعملا سابللا سبلي نأ ملعلا لهأ

 ؛لاكشإ اندنع لصحام ه8 يبا ريبعت ىلع انرصتقا ولو « كلذ هبشأ امو ةلينفلاو

 مرح هسبني يذلا وهام يأ «مرحلا سبليام لكس ؟ وق يبنلا ريبعت وه امف



 ماسالا اا م ةرمعلاو جملا لئاضف

 (7 (فافخلا الو مئامعلا الو سناربلا الو ليوارسلا الو صيمقلا سبلي ال):لاق
 سسباي لوقي هنأك اذكو اذك سبلي الو لاق املف باوجلا ديفأب هي باحأ دقف

 رسك3 ىلإ لدعف , رثكأ حابملا نأل « عونمملا ركذ نع لدع امثإو , كلذ ىوسام
 « لاورسلا ىيعمب ليوارسلاو بوثلا وهو حضاو صيمقلاف «هانعم نيبنف عونمملا
 : كلام نبا لاق اذهو . درفم وه لب عمجم سيل ليوارسلاو

 عنملا مومع ىضتقا هبش عمجلا اذه ليوارسلاو

 لصتي سبلت بايث يهف سناربلا امأ , فورعم ليوارسلاو عمج وه سيلو
 . ةفورعم يهو مئامعلا امأ , برغملا لهأ اهسبليو سأرلا ىلع ءاطغ امج

 امف ءايشألا هذه سبليال ناك اذإو  ةفورعم ًاضيا يهف فافنخلا امأ
 . هسبلي اهادع

 له ؛صيمق يه له ةلينفلا سبلي نأ مرحملل زوحي له : لئاق لاق ولو
 عسسنم © لوسرلا لوقن « افخ وأ مئامع يه له «سنارب يه له ؛ليوارس يه
 سابل عنصام نأ هنم ذخؤيف « ندبلا ضعب ىلع سابل ليوارسلاو ؛ ليوارسلا سابل
 تسيلو مارح ةلينفلاو « صيمق وه ام مارح اذهلو « مارح وهف ندبلا ضعب ىلع
 تسيلو « مارح اهفإف « ةطايخلا نودب ًاجسن تجسن اهنأ ضرف ول قح صيمقب
 رزئاحج اذهف ةطايخن هيف ناعقرم ءدارو رازإ ناسنإلا ىلع ناك ولو ةطايخلا يه ةلعلا

 ءصيمقلا وه ءاملعلا دنع داري يذلا طيخملاو « ةطايخلا يه تسيل ةلعلا نأل ؛
 « فافخلا سنج نم براوجلاو « فافخلا « مئامعلا «سناربلا «ليوارسلا

 لاجرلل زوجت الف نيفنلا سنج نم هذهو « كارشلا اهيمسن ىلا يه براوجلاو

 . ءاسنلل زوجتو

 : لاؤس «

 ١ - ثيدح (؟١) باب ؛ جحلا باتك يق يراخبلا هاور )11؟١(.



 دكهم ف سس لااا للا ةرمعلاو جحا ىلئاضف ه1

 ٠ ىوتفلا :

 اوسمآ نيذلا اهيأي ] ىلاعت هللا لاق « لجو زع هللا مالك نم اذه ىلع |

 (  معنلا نم لتقام لثم ءازجف ًادمعتم مكنم هلتق نمو مرح منو ديصلا اولتقتال

 نوسبلتم يأ ينعي [ مرح مدنأو ديصلا اولتقتال اونمآ نيذلا اهيأي ) هلوقف ' 0

 نسم لتقاسم لثم ءازجف ًادمعتم مكنم هلتق نمو ) مرحلا يف نولاح وأ مارحإلاب

 لك ىلعو طقلا لتق يذلا اذهو « معنلا نم لتقام لثم ءازج هيلعف يأ 1 معنلا
 الف دصق ريغب ةمامح لتق ول نكل ءديصلا نم سيل هنأل « دراو ريغ طقلا لاج

 اذه ىلعو ؛ ًادمع نوكي نأ ءازحلا بوجو يف طرتشا هللا نأل « هيلع ءيش

 . ءيش كيلع سيل اره لئق يذلا خألل لوقنف
 . ديصلا نم سيل ةرهما نأل : ًالوأ
 نإ كسيلع ءيسشال هنإف ًاديص تلتق ول لب « دمعتم ريغ كنأل : ًايناث

 ٠ لاؤس :

 ؟ تيملا وأ يحلا دلاولا نع فاوطلا مكحام

 ٠ ىوتفلا :

 ةثالث نم الإ هلمع عطقنا ناسنإلا تام اذإ ) : لاق هب لوسرلا نأ لوقن

 لفي ملو 7 ( هل. وعدي حلاص دلو وأ « هب عفتني ملع وأ ةيراج ةقدص نم الإ ؛

 ١ - ةيآلا ةدئاملا ةروس : 45 ,
 ٍ ل(

 - هجئرخم مدقت .
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 حلاص دلو وإ) لاق لب « هل موصي « هل يلصي « هل أرقي « هل لمعي حلاص دلو

 ام لمعلا ناك ولو (هلمع عطقنا) ناسنإلا تام اذإ « تام هنأ عم ( هل وعدي

 هل لمعي حلاص دلو وأ :لاقل ,يحلل وأ تيملل لمعي نأ ناسنإلا نم بلطي

 نأ نم لضفا تيملل وأ يحلل ءاعدلاف « هنم ىئئتسملا سنج نم ىئتسملا نوكيل

 . قفوملا هللاو ,« كسفنل تادابعلا لعجاو « كتدابع نم ائيش هل لعحت

 ٠ لاؤس :

 فشكت لهف نيزافقلا سبلت الو بقتنتال ةمرحملا نع ف لوسرلا لوقي

 ؟اهيفك واههجو نع ةمرحملا

 ٠ ىوتفلا :

 هننأ يأ ) ( نيزافقلا سبلت الو ةمرحما بقتنتال ) #8 لوسرلا لوقي

 يطغت نأ اهيلع بحي هنإف اهنم بيرق لاجرلا رم اذإ نكلو باقنلا سبل اهل زوجيال

 ( نلعفي * يبنلا دهع يف ءاسنلا تناك امك رامخلاب ةيطغت « باقنلا ريغب اههجو

 سبل امأو « ندبلل ةبسنلاب صيمقلاك سابل هجولل ةبسنلاب باقنلا نأل ؟اذامل

 لانح يف اهيلع امارح سيلو « مارحإلا لاح يف ةأرملا ىلع « مارح وهف نيزافقلا

 . اهبوث وأ اهتءابعب اهيدي يطغت اهنإف اهنم ابيرق لاحرلا رم اذإ هنأ الإ لحلا

 ٠ لاّؤس :

 جحلا اومتأو] ىلاعت هلوق ريسفت يف ةريثك ءارآ ءاملعلا لاق : خيشلا ةليضف

 غلبي ىح مكسو ءر اوقلحتالو يدحلا نم رسيتسا امف مترصحا نإف هلل ةرمعلاو

 ؟ عوضوملا اذه يف مكتليضف يأر عمسن نأ ديرنو 1 هلحم يدملا

 ١ - هجيرخت مدقت .
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 ٠ ىوتفلا :

 نإف )راصحالا ىيعم يف اوفلتخا ءاملعلا ضعب نأ الإ رهاظ ةيآلا نيعم

 ' نم عنمام لك راصحإلا نأ وأ ودعب راصحإلا نوكي نأ طرتشي له (مترصحأ
 مامتإ نم عنملا هب نوكيام لكل ماع راصحإلا نأ ةميركلا ةيآلا رهاظو كسن مامتإ

 عتمت نمف متنمأ اذإف ] : ىلاعت هلوق نإ لاقو ودعلاب ةصاخ انْهِإ لاق نمو ؛كسنلا

 لدي مترصحأ نإف ] لوق ىلع عرفملا عرفلا اذه نإ 27 ( جحلا ىلإ ةرمعلاب
 نم عنميام لك راصحإلاب دارملا نأ حجارلا نكلو « ودعلا راصحإ هب دارملا نأ ىلع

 هماقإ نم نكمتي م نكلو , كسنلاب مرحأ ناسنإلا نأ ردق اذإف « كسنلا مامتإ

 نإ مث ؛للحتيو ًايده حبذيف ًارصحم نوكي هنإف « كلذ ريغل وأ « رسكل وأ ضرمل
 هنم للحت دقف بحاو ريغ ناك نإو « كلذ دعب هءادأ هيلع ًابجاو كسنلا اذه ناك

 .: لاؤس و

 ؟ اهتدع ءانثأ ةرمعلا يدوت نأ ةدتعملا ةأرملل زوجي له

 ٠ ىوتفلا :

 يلا ةأرملا نأل « ادع ءانثأ ةرمعلا ذحأت نأ امل زوحيال ةافو نم ةدتعملا

 هنم جرخت ال « اهجوز هيف تام يذلا تيبلا يف ىقبت نأ بخي اهجوز اهنع قوت

 نإف الإو « كلذ هبشا امو «جالعلل ىفشتسملا ىلإ تجاتحا ول امك « ةرورضلل الإ

 جرح الف ههبش وأ قالط نم ةدتعملا امأو ء اهحوز تيب يف ىقبت نأ بحاولا

 اهمراحم نم نومأم ناسنإ ةبحصب وأ اهجوز ةبحصب تناك اذإ رمتعت نأ اهيلع .

 ٠ لاؤس :

 ١ - ةيآلا ةرقبلا ةروس : 195 .
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 هنأ لوألا سمأ يف تعمس ينأل , جحلا لثم قوتملا ىلع رامتعألا زوجي له

 ؟ تيملا نع فاوطلا زوجيال

 : ىوتفلا ٠

 فاوطلا كلذكو « هنع جحلا زوحي امك زئاج قوتملا نع رامتعألا معن

 همحر دمحأ مامإلا لاق « تيملا نع زوحت ةحلاصلا لامعألا عيمج كلذكو زوجي هنع

 تسيملل ءاعدلا نكلو «هعفن ملسم تيم وأ يحل اهاوث لعجو اهلعف ةبرق لك هللا

 ىلع ليلدلاو كسفنل لمعلا لعجتو هل وعدت تنأف « هل باوثلا ءادهإ نم لضفا

 ةقدص نم الإ ةثالث نم الإ هلمع عطقنا ناسنإلا تام اذإ ) إ لوسرلا لوق اذه

 نأ كثيدحلا نم ةلالدلا هجوو ( هل وعدي حلاص دلو وأ هب عفتني ملع وأ ةيراج

 هبشاام وأ موصي وأ « يلضي وأ « أرقي وأ « هل دبعتي حلاص دلو وأ) لقي مل 6 يبلا

 توملاب عطقني يذلا لمعلا نع ثدحتي لمعلا قايس يف ثيدحلا نأ عم « (كلذ

 حلاص دلو وأ ) 6 يبنلا لاقل همأو هيبأل لمعي نأ ناسنإلا نم بولطملا ناك ولو «

 كباتك يف نوكي نأ ىئمتت فوسو « حلاصلا لمعلا ىلإ جاتحم تنأو ( هل لمعي

 وعدن نأ ىلإ اندشرأ 86 دمحم انلوسرو انمامإ مادامو « ةئيس صقن وأ ةنسح ةدايز

 ع ناسنإلا لعف ول نكلو « هيلا دشرأ امع لودعلا يغبنيال هنإف تيملل

 نإف « نيملسملا نم نالفل اهأ ةدابعلا لوأ نم ةينب دبعت وأ لامعألا باوثىدهأو

 . رئاج كلذ

 ٠ لاؤس :

 طوشلا ةرمعلاب افاط امدنعو « عتم جح اهل مرحم عم تجح ةأرما

 ءادأ تلمكأو كلذ ىلع رصأو عباسلا طوشلا وه اذه نإ اهمرحم لاق سداسلا

 ؟ ةرمعلا نم طوش اهيلع ىقب لهو « نآلا ءيش اهيلع لهف جحلا كسانم

 ٠ ىوتفلا :
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 نإف فاوطلا لمكت مل اأو سداسلا طوشلا يف اهنأ نقيتت يه تناك اذإ

 متت نأ نكمبال « ةرمعلا ناكرأ نم نكر فاوطلا نأل « نآلا يح متت مل اهترمع

 اذه نأ ىلع ممصم اهجوز تأر نيح كش اهدنع لصح اذإ امأ « هب الإ ةرمعلا

 دنعو كاسشلا اهدنع لصح اذإ هنأل , اهيلع ءيشال اهإف « عباسلا طوشلا وه

 ىتح تناك اذإ لوقنف اذه ىلعو . اهجوز لوق ىلإ عحجرت اهإف نيقيلا اهجوز

 ء اهمارحإ بايث سبلت نأ نآلا اهيلعف طقف ةتس فاوطلا طاوشأ نأ ةنقيتم نآلا ''

 . ةيدف اهيلع سيلو ةورملاو افصلا نيب ىعستو فوطتو ةكم ىلإ عجرت نأو '

 ٠ لاؤس :

 7 اهب نوموقي اوناك ةباحصلا ضعب نأل , ةرمعب بحر صيصخت زوجي له
 ؟ هنع هللا يضر رمع مهنمو بجر ف

 : ىوتفلا ٠

 صخبيف ةرمعلاب ًارهش صخيو رمتعي نأ دارأ اذإ ناسنإلا نأ حيحصلا

 يف رمنتعي ناك # يبلا نأل , ةجحلا وذو ةدعقلا وذو لاوش يهو ؛ جحلا رهشأ

 تارم عبرأ رمتعا 6 لوسرلاو « جحلا رهشا يف تناك هرمع عيمجو جحلا رهشأ

 نأل . هجح عم هترمع ةعبارلاو « ةنارعجلا ةرمعو ءاضقلا ةرمعو ةيبيدحلا ةرمع

 تيبلاب كفاوط ) ةشئاعل 6# ينلا لوقل ةرمعلاب ىتأ دق نارقلاو انراق ناك ٍه يبنلا

 رمع عبرأ رمتعا ) 6 ينلاف 2” (كححو كترمعل كعسي ةورملاو افصلابو
 . ناضمر رهش يف رمتعي نأ وأ(جحلا رهشا يف اهلكو

 يلا رهشألا نإ لاقو « لضفأ امهيأ كلذ يف ددرت هللا همحر ميقلا نباف

 يننلا املاق امئإف ناضمر يف ةرمعلا فالخل لضفأ نوكت دق ةرمعلل و يبنلا اهراتخأ

 . )١77( ثيدح - جملا باتك - ملسم حيحص رظنا -
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 دق نكلو ©” (ةحح لدعت ناضمر يف ةرمع):لاقف هعم جحلا نع تفلخت ةأرمال

 ةعيرشلا ترقتسا نأ دعبو.« لضفا جحلا رهشا يف ةرمعلا ني يبنلا يف دهع هنإ لاقي

 لمأ نأل « لضفا ناضمر يف ةرمعلاف اهب سأبال جحلا رهشا يف ةرمعلا نأ نيبتو

 مهاف ءاذامل روحفلا رجفأ نم جحلا رهشا يف ةرمعلا نإ : نولوقي ةيلهاجلا

 .رفس يف جحلاو ةرمعلا ىلإ اوتأيف « جحلا رهشأ يف اورمتعي نأ سانلا نم نوديريال

 تسقو يف ينأت نأ دبال اولاق ؛ مي رضي ةيداصتقإلا ةيحانلا نم اذه نأل ,دحاو

 ْ : نولوقيو « جحلا رهشأ ريغ رخآ

 رمتعا نمل ةرمعلا تلح رفص لحخدو رثألا ىفعو ربدلا أرب اذإ

 ىضم اذإ ينعي « لبإلا رْثأ نعي (رثألا ىفع اذإ )لطابلا هب نونيزي عجس

 ىلع نوكت يلا حورجلا ينعي (ربدلا أربو) « حايرلا هتطصغو (ىفعو) ؛ تقو هيلع

 رفص رهش نعي (رفص لخدو) « تقو ىلإ جاتحي اذهو « لمحلا نم لبإلا روهظ

 « رفص لحم « مرحملا نولعجي ةئيسنلا نولمعتسي ةيلهاجلا يف نوفرعت امك مهنكل «

 نيذلا هب لضي رفكلا يف ةدايز ئسنلا امإإ ) ىلاعت لاق امك « مرح لحم رفصو

 ( هللا م مرحاسم اولحيف هللا مرحام ةدع اوئطاويل ًاماع هنومرحيو ًاماع هنولحي اورفك

 عونمم اذهف .جحلا رهشأ يف امأ « ( رمتعا نمل ةرمعلا تلح) (رفص لخدو) ©"
 نأ وسو ةمألا ناهذأ يف مكحلا خيسرتل جحلا رهشا يف رمتعا ه6 يناف « مهدنع

 , هب سأب ال جحلا رهشأ يف رامتعألا

 ٠ لاؤس :

 اذإ لهف « ةكم دعب ترهط مث تاقيملا نم تمرحأ اذإ ضئاحلا ةأرملا له

 ؟ اهمارحإ لطب اه تمرحأ يلا اهسبالم تعلخ

 ١ - ثيدح - (4) باب - ةرمعلا باتك يف يراخبلا هاور (17758( .

 . "إل : ةيآلا ةبوتلا ةروس - ؟
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 تك مخ كش شششسامهسشششسمسل للا عل

 ٠ ىوتفلا :

 ةكم تلصو مث ضئاح يهو تاقيملا نم تمرحأ يلا ةأرملا هذه ءال

دام بايثلا نم تءاشام سبلتو بايثلا نم ريغت نا اهل نإف ترهطو
 بايثلا تما

 ءادرب ءادرلا ريغيف « مارحإلا بايث ريغي نأ هل زوجي لجرلا كلذكو ؛لحلا قاطن يف

 . هيلع جرح الو ديدج رازإب رازإلا ريغي كلذكو ,ديدح

 ٠ لاؤس :

 نإ :لاقف مهضعب هشقان دقو ؛هب حسمتلاو ةبعكلا بوئب كربتلا زوجي له

 ؟ كلذ زاجأ ةيميت نبا مالسإلا خيش

 : ىوتفلا ٠

 يبنلا نع دري مل كلذ نأل ؛ عدبلا نم هب حسمتلاو ةبعكلا بوثب كريتلا

 حسمي لعجو « ةبعكلاب هنع هللا يضر نايفس يبأ نب ةيواعم فاط املو ) ؛ هي

 يماشلا نكرلاو يقارعلا نكرلا حسميو دوسألا رجحلا حسمي « تيبلا ناكم عيمج

 ةيواعم باحجأف سابع نبا هللا دبع هيلع ركنأ ءاحسم اهحسعمع يناميلا نكرلاو ؛«

 هللا لوسر يف مكل ناك دقل سابع نبأ هباجأف « ًاروجهم تيبلا نم ءيش سيل

 ( يناميلاو دوسألا رجحلا يعي نينكرلا حسمب هي يبنلا تيأر دقو « ةنسح ةوسأ ١

 ىلع ءافاكرأو ةبعكلا حسم يف فقوتن نا انيلع بجي هنأ ىلع ليلد اذهو 2

 مزتسلملا امأو « #8 هللا لوسر يف ةنسحلا ةوسألا يه هذه نأل « ةنسلا هب تءاجام

 هللا يضر باحصلا نع درو دق اذه نإف « بابلاو دوسألا رجحلا نيب يذلا

 . ملعأ هللاو كلذ اومزتلاف هب اوماق-مهنأ مهنع

 « هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق اذه نأ نع لئاسلا هلاقام امأ

 ١ - ثيدح (ه9) باب جحلا باتك يف يراخبلا رظنا )١5١4 يمقع5"١ا(.
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 ةحح هلوق لهف هنع تبث هنأ ردق اذإو « عدبلل ةبراحم سانلا دشأ نم هنأ ملعن

 اذإو « بيصيو ئطخي ملعلا لهأ نم هريغك هللا همحر ةيميت نبا نأل « ال هريغ ىلع

 حسم نسم هيف أطخأ ام أطخا ةباحصلا نم وهو هنع هللا يضر ةيواعم ناك

 زوجي ةيواعم نود نم نإف ءاذه يف سابع نب هللا دبع ههبن نيح ةعبرألا ناكرألا

 نسبا مالسإلا خيش نع كلذ تابثإب لحرلا اذه بلاطن  ًالوا نحنف أطخلا هيلع ْ

 لهأ لاوقأ نأل « ةجحب سيل هنإف ةيميت نبا مالسإلا خيش نع تبث اذإو ةيميت

 . اهب جتحي الو اهل جتحي ملعلا
 جتحيالو اهل جتحي مهلاوقأ ملعلا لهأ لك « اهفرعي نأ يغبني ةدعاق هذهو

 نسكمال لب هنع جورخلا نكميال عامجإلا كف « نيملسملا عامجإ لصح اذإ الإ ام

 . هيلع جورخلا

 ٠ لاؤس :

 دوعي ثيح ةكم جراخخ يف هرعش قلحي نأ ةرمع لك يف داتعا صخش
 ؟ هترمع مكح امف كانه هسأر قلحيو هدلب ىلإ

 : ىوتفلا ٠

 وأ ةكم يف هقلح اذإف « ناكمب صتخنال سأرلا قلح قلح نأ ملعلا لهأ لوفي

 1 دعب نوكيس ًاضيأو ؛لحلا هيلع فقوتي ةرمعلا يف قلحلا نكل سأب الف ةكم ريغ يف

 « ريصقت وأ قلح «يعس «فاوط« اهبيترت اذكه ةرمعلاف ؛عادولا فاوط قلحلا

 . عادولا فاوط |

 .لامفأب يأي نأ نكمي رفاس اذإ امأو « ةرمعلا ءادأ دعب ناسنإلا ماقأ اذإف

 ناك اذإ ةكم يف وهو هرصقي وأ هسأر قلحي نأ دبال ذإ ؛هيلع عادو الف ةرمغلا

 هدلب ىلإ جرخخو ىعسو فاط اذإ امأ .عادولا فاوط دعب ىأيس هنأل ةماقإلا ديري

 | قسح همارحإ ىلع ىقبيس هنكل هذلب يف قلحي وأ رصقي نأ هيلع جرحإل هنإف ًاروف
 ٠ . قلحي وأ رصقي
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 | يي يس سبشل

 :.لاؤس ٠

 تسلصو امدنع نكلو هعم تمرحأو ةكم ىلإ يمرحم عم تيتأ ةأرما انأ

 هبعتل هترمع ليجأت دارأ هنأب ملعلا عم يدحول ترمتعاو « مارحلا تيبلا ىلإ

 ؟ مكحلا امف ترمتعا نكلو

 ٠ ىوتفلا :

 تاقيملا نم اهمرحم عم تمرحأ اهفإ : لوقت اهنأ اهلاؤس نم يل رهظي يذلا

 تدأف ةطيشن تناك يهو ةرمعلا دؤي ملف ًابعتم مرحملا ناك ةكم ىلإ اولصو املو

 ىعست نأو اهدحو فوضت نا اهل لحي ةأرملا نأل « هب سأبال اذهو « ةرمعلا

 ءًاضيا ةنمآ يهو ةرفاسم تسيل دلبلا يف اهنأل . مرح اهعم نكي م نإو اهدحو

 مل ولو فوطت وأ اترْمع يضقت ةأرملا نأ جرح الو « نوريثك اهوح سانلا نأل

 ٠ . مرح اهعم نكي

 .:لاؤس و

 ليمحتو ةعدب امنأ ءاسنلا نيب عاش هنأب ملعلا عم نيزافقلا سبل مكحام

 وأ عقاربلا سبيلن انك ): لوقت امنأ هانعمام ةشئاعل ًاثيدح تعم نكلو ديل

 . ( اهانعلخ انمرحأ اذإف نيزافقلا

 : ىوتفلا ٠

 دهع يف ءاسنلا تناكو «باجحلاو رتستلا مامت نم ةأرملل نيزافقلا سبل

 الو نيزافقلا سبلت ال تمرحأ اذإ ةأرملل ) ه يبنلا لاق كلذ نسبلي 6 يبنلا

 ءءاسنلا دنع ًاداتعم ناك نيزافقلا سبلو باقنلا نأ ىلع ليلد اذهو 2 (بقتنت

 ١ - ثيدح (ه9) باب - جحلا باتك يف يراخبلا رظنا )1١5032201508(.



 ه5 ْ] ةرمعلاو جحلا لئاضف

 . ةدئاف مارحإلا لاح هنع يهنلل نكي مل ًاداتعم نكي م ول هنأل
 ال اميلق تنكو هب سأب الو زئاح ةأرملل نيزافقلا سبل نأ لصاحلاو

 نإف ءاسنلا دنع هسبل رثك امل نكلو « ةرهش نوكي هنأل , ءاسنلا هسبلت نأ بحأ
 مارحإلا يف امأ رتستلاو باحتحالا لامك نم هنأل ,هسبل ءاسنلل يغبني هنإ لوقأ
 . نيزافقلا سبلت الو بقتنت الف

 اقف هب رظنتام اهينيعل حتت نأو اههحو ةأرما يطغت نأ هانعم باقنلاو
 . ةرورضلا ردقب

 : لاؤس «

 ءهنم ريتعيال هنأ مأ ضئاحلا هلخدت الف مرحلا نم ىعسملا ربتعي له
 .ىرخأ ةرم دحسملا ةيحت يلصي نأ مرحلا ىلإ عوحرلا داراو ىعس نمل بحوتف

 : ىوتفلا ٠

 ٌالصاف ًارادج اولعج كلذلو دجسملا نم سيل ىعسملا نأ رهظي يذلا
 ول دهنأل ؛سانلل ريخ هنأ كشال اذهو ءريصق هنردهاشت امك رادحلا نكل امهني
 عنتما يعسلاو فاوطلا نيب نيب تضاح اذإ ةأرملا تناكل هنم لعجو دجسملا يف لخدأ

 انإف يعسلا لبق لبقو فاوطلا دعب تضاح اذإ امنأ هب يفا يذلاو ٠ ىعست نأ اهيلع
 نإ : لاقي دقف دجسملا ةيحت ةلأسم امأو « دحسملا نم ربتعيال ىعسملا نأل « ىعست
 نيحكر يلعب نو صقل هت نأ لضفألا + لع «يش الف ىساذإ نانا
 . لضفلا نم ناكملا اذه يف ةالصلل الل

 ٠ لاؤس :

 هل لماح وهو فوطي ذخخأ فاوطلا دنعو ريغصلا هنباو وه مرحأ لجر
 اهيفو هظافح ًاسبال اذه نأب ًاملعو ؛ هدلوو هسفن نع فاوطلا كلذ هئزجي لهف

 ْ ؟ةساحن



 نت
 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 دا خا سس للا ام

 : ىوتفلا ٠

 ًاصخش صخش لمح اذإ هنأ ةلأسملا هذه يف ححارلا لوقلا
 فاطو رخآ

 لومحملا نأل ؛لومحماو لماحلا نع فاوطلا أزحا ةينلا دقعي لومحم ا ناك نإف هب

 ىو يذلا وه « هنم ةينلاو ؛لماحلا ىلع ًابكار نوكي نأ ودعيال لاحلا هذه يف

 الإ حصيال هنإف ةينلا دقعيال لومحملا ناك اذإ امأو « فئاط هنأ هنع
 لماما نع

 يبصلا اذهف ىرحأ ةرم هب فاطي نأ دبال لومحنلاو « طقف
 هل لاقو ازيمم ناك نإ

 الف زيمم ريغ ناك اذإ امأو « جرح الو هلمحي نأ سأب الف ءىونو فاوطلا ونأ هيلو

 نع - امهادحإ نيتينب دحاو فاوط نوكي نأ نكمي
 لومحما نع-يناثلاو « لماحلا

 نع ُئزجي : لوقي مهضعب ناك نإو « ةلأسملا هذه يف اندنع لاوقألا حجرأ اذه .

 عيمجلا نع ئرجيال لوقي مهضعبو « عيمجلا
. 

 نأ هللا مهم->ر ءاهقفلا ةدعاقف ةساحن اهيف تناك اذإف ةظافحلا نع امأ

 هنأو (حيحص هفاوط نأ حيحصلاو « ةساحنلل لماح هنأل « حصيال لماحلا فاوط

 . لومحملا يبصلا ةظافح يف ةساحن كانه نوكي نأ هرضيال

 ٠ لاؤس :

لا ءادأل نيتأي ناللا ءاسنلا مكحام « هللا مكدافأ نوديفأ
 جراح نم ةرمع

 ؟ مرحم نودب ةكم

 ىوتفلا ٠

 تاسمتآ نه مرحم الب ةرمعلل ةكم جراخ نم نينأي ياللا ءاسنلا ظ
 ريسغ

 هللا لوسر نهتيصعمل كلذو تاروجأم
 ثيدح نم نيحيحصلا يفف ) ب

 نسبا

 هيلع هللا ىلص ينلا تعمس لاق امهنع هللا يضر سابع
 : لوسقي بسطخي ملسو

 مرح يذ عم الإ ةأرما رفاست الو « مرحب يذ عم الإ ةارمإب لجر نولخيال .

 نإ هللا لوسراي :لاقف لحر ماقف - جحلا تقو يف كلذ ناكو
 تحجرخ نأرما

 جحف قلطنا لاقف اذكو اذك ةوزغ يف تبتتكا نإو ةحاح
 يننلا رمأف كتأرما عم



 نك ش ' ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ىسلع ليلد اذه, 2') ( هتأرما عم جحيل بهذي نأو وزغلا عدي نأ لحرلا اذه
 « نه لعف نم هللا ىلإ نيتي نأ ءاسنلا ءالؤه ىلعف « ةأرملا رفس يف مرحما بوحو

 هللا لبقينأ وحرأف ةبوتلا نهنم تقدص اًذغو « لمعلا اذه لثم ىلإ ندعيال نأو
 . ةطقال ةطقاس لكل لاقي هنأل , ًازوجع ةأرملا تناك ولو « نهترمع .

 ٠ لاؤس :

 يناقلا رودلا نم يعسلا لمكأ مث « لفسا نم اطوش ىعس نم مكحام

 ٠ ىوتفلا :

 قش اذإو لفسألا يف يعسلا ئدتبي نأ ناسنإلل زوحي هنأل « كلذب سأبال

 نسم دعص ناك اذإ لاكشإ هيف نكلو « سأب الف ىلعألا ىلإ دعصو هلامكإ هيلع
 لمكي ديدج نم طوشلا ئدتبي وأ قوف نم طوشلا لمكي لهف طوشلا فصتنم
 ىون هنأ ردق اذإف « قوف ىلإ هنم فارصنإلا ىون يذلا ناكملا نه طوشلا

 ةمالعلا دنع نم قوف نم ئدتبيف ءارضنخلا ةمالعلا دنع طوشلا نم فراصنإلا

 يف كلذ ريظنو ءهب لخي ءيش هيف سيل هلعف يذلا طوشلا نأل « ءارضخلا
 عم تلخدو « ةالصلا تميقأو طوشلا ءانثأ فاوطلا يف تنك اذإ . فاوطلا
 ناكملا نم لمكت وأ « ديدح نم طوشلا ئدتبت لهف « ةالصلا نم تيهتناو مامإلا
 ةحجاح الو هيف هتعطق يذلا ناكملا نم لمكت كنأ حيحصلاف ؟ هيف هتعطق يذلا
 عسقو طوسشلا نسم قبس امنإ ؛ اذه ليلعت وأ كلذ ليلدو « طوشلا ءادتبا ىلإ

 الو هلاطبإ نكمبال هنإف عرشلل ًاقفاوم ًاحيحص عقو امو « ع رشلل ًاقفاوم ًاحيحص
 ًاققاوم عقوام لك ملعلا بلاطل ةديفم ةدعاق هذهو ؛عرشلا نم ليلدب الإ هضقن

 . عرشلا نم ليلدب الإ ضقني نأ نكميال هنإف عرشلل

 ١ - هجيرخت قبس .



 ةرمعلاو جحلا لئاضف
 حس اا

 اح مخ حك

 ٠ لاؤس :

ا قيرط نع جملا وأ ةرمعلا ءادال يأ سانلا نم ريثك
 نسلعأ اذإو ةرئاطل

 هوحنو هبوثب هذه ةلاح او رزتأي لهف « شفعلا يف همارحا نإ ركذت تاقيملا ةذاحمع

م مرحي وأ « كلذ ةيفيك امو ؛
 ؟ ةدح ن

 ٠ ىوتفلا :

و همارحإ ئيهي نأو « ًامزاح نوكي نأ ناسنإلل يغبني : ًالوأ
 يف هلعجي

أ ىلع لدي اذه « مزاح ريغ ناسنإلا نوك نأل ؛ هدي
 لب « لحرلا كلذب سيل هن

 يذلا اذه عقي اعبر نكلو اهعوقو لبق رومألل ًادعتسم ًامزاح نوكي نأ يغبني

 تاقيملا براقو كلذ لثم عقو اذإف « نايسن لحم ناسنإلاو ًانايسن لئاسلا هركذ

 هصيمق علخ ةرتغ هيلع سيل ناك نإف «لاورسلا علت مث هترتغب رزتاو هبوث عل

 (ليوارسسلا سسيليلف ًرازإ دي مل نم) هي يبا لوقل هلاورسب ًامرحم ىقبو 7

 ةرتغلاب رزتا ةرتغ هيلع ناك نإف « جرح وأ ةقشم هيف رمألاف امات همارحإ نوكيو

 هلاورسب ىقبو صيمقلا علخ ةرتغ هعم نكي مل نإو لاورسلاو صيمقلا علخ مث

إ صيمقلا لعجي نأ نكميف ريصق لاورسلا نأ ردق نإف
 امأ « هسفن ىلع هفلي ًاراز

 0 . زوجي الف ةدج نم همارحإ

 تقو نيح  يننلا لوقل ) ةدحج ىلإ مارخإلا رحخؤي نأ ناسنإلل زوجيالو

 خيش نأ بيجعلاو ” ( نهلها ريغ نم نهيلع ىنأ نملو نه نه :تيقاوملا

ريخأت نع عوضوملا اذه نع ملكت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا
 رسم اذإ ناسنإلا 

ارئاط هدهع يف سيل « تاقيملا دعبام تتح وحلا نم تاقيملاب
 احس قوست وهف ت

حس سانأ كانه لوقي نج هدهع يف نكل «نيرشعو ةيناهثو ةئامعبس
 ٠ نولاجد وأ ةر

 ١ - هجيرخت مدقت .

 ٠ (9805) ثيدح - )١5( باب . سابللا باتك يف يراخبلا هاور - ؟



 هءهأا 0 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 « ةفرع موي يف ةفرعب فقنو جحن نأ نكمي نآلا نحن نولوقي سانلا ىلع نولحدي
 نكي مل ول لوقي ءايلوأ نحن سانلل : نولوقيو ةفرع ىلإ مهلمحت نيطايشلا يتأتف
 قيطنت اذهو « مارحإ نودب هنوزواجتيف تاقيملاب نورمي مهنأ الإ مهتاحطش نم
 . ةرئاطلا ىلع امام

 ٠ لاؤس : |

 رثكن نأ ديرنو ةكم يف ةرشعلا هذه ءاقبلاو ةرمعلا ءادأل ةكم ىلإ انمدق

 نسيرمتعملا ىلع ًاقيبضت مكلمع يف نإ : لوقي نم كانهو تيبلاب فاوطلا نم
 ؟ انهجوت اذامبف « اهوحنو ةالصلاو نآرقلا ةوالت نم هريغب اولغتشاو

 : ىوتفلا ٠

 فاوضطلا نم رثكي نأ ناسنإلل يغبنيال مساوملا يف هنأ هيلا هجوأ يذلا

 فاوط الإ فطي مل هجح يف هي ينلا نإف هي هللا لوسر ) كلذ يف انل ةوسا ريو

 فاوط فاطو « ةضافإلا فاوط فاطو « مودقلا فاوط فاط ..طقف كسنلا

 قحألا نأ هنم ملعيل فطي مل هنكلو . موي لك فاطل ءاش ول هنأ عم عادولا .

 ءاعوطت نوفوطي نيذلا نيفئاطلا نم قحأ كسنلل اومدق نيذلا نوفئاطلاف «قحأ
 لغتشي نأو ساسنلا محازي الأ امحدزم فاطملا ىأر اذإ ناسنإلل يغبتي كلذلو

 عرشلاف . ةفطاعلاب سيل عرشلا نأل « هل ريخخ كلذ نإف ةءارقلاو ةالصلاب

 عم فطي مل ه6 يبنلا ناك اذإو « ةنسلاو باتكلا ىلع يئبملا لقعلاو ةفطاعلاب

 اوسمدق نيذلا سانلا محازت نأ كل يغبنيال مساوملا مايأ يف هنأ ملع هيلع هرسيت

 لضفأ نم هنأ كشال فاوطلا نإف ء« فطف ةعس تدجو اذإو كسنلا ءادأل

 ْ .لامعألا

 ٠ لاؤس :



 ةرمعلاو جحلا لئاضف
 همها
 ريا سل تم

رعو يعسلاو فاوطلا يف كلذ مكح امف ءامب نوءرقي
 ؟اهريغو ةف

 ٠ ىوتفلا :

ن ىلع ملسأو يلصاو نيملاعلا بر هلل دمحلا : ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 انيب

 نيعمجأ هباحصاو هلآ ىلعو دمحم :

مألا حالصإ ةلواحمو هب ءانتعألا يغبني ميظع مهم لاؤس لاؤسلا اذه
 ةس

مهععم اولمحي نأ اوداتعا نآلا سانلا نأ كلذو مهيلا ةبسنلاب
 يو فاوطلا يف 

 لك « ةصصخت ةيعدأ لمحت ًابتك ةرمعلاو جحلا فقاوم نم كلذ ريغ يفو يعسلا

لك يف ءاعد هل فاوطلاف ءءاعد هل ناكم لكو «ءاعد هل طوش
 كلذكو ءطوش 

يف ءاعدو « مزمز دنع ءاعدو « ميهاربا ماقم دنع ءاعد
 اهل سيل ىرخأ نكامأ 

فيكلا يف الو « امل ةصصخملا نكامألا يف ال عرشلا نم لصا
 ؛ كلذ ريغ الو ةي

نأ نسكمبالو « طوش لكل ءاعد هيف ًاباتك فئاطلا لمحي : ًالثم فاوطلاب ًادبنلو
 

هنأل « سكعلا الو « يناثلا طوشلا يف لوألا طوشلا ءاعد اوعدي
 نأ دبال ىري 

إ ًانايحأ هنإ يح ؛ هيلع ديزت الو لوألا طوشلا يف ءاعدلا اذه ذفنت ١
 ناك اذ

 لب يناميلا نكرلا ىلإ لصيف ةعرسب ةبعكلا ىلع رودي فوس هنإف اعساو فاطملا

 اذامف « طوشلا ءاعد يهتني نأ لبق ءاعدلا يف رمتسا اذإ ؛ دوسألا رجحلاىل |

نأ لبق فاضملا ىلع فقيل هنإ يح فقي !؟ فقي ىهتنا اذا عنصي
 فاضملا لوقي 

دزم فاطملا ناك اذإو طوشلا ةياهف ىلإ لصو هنأل ءاذامل « ءاعدلا كرتيو هيلا
 امح

امف طوشلا ةياغ ىلإ لصي نأ لبق ءاعدلا يهتتي فوسف ش
 تكسيو ؟ عنضصي اذ

 هرخآ ىلإ صاخن ءاعد هل يناثلاو « صاخخ ءاعد هل لوألا طوشلا نأل « هللا وعديام

 هلك فاوطلاف «توكس هيف سيل فاوطلا نأل « فئاطلا رضي اذه نأ كشالو

 .ركذ

 يمرو ةورملاو افصلابو تيبلاب فاوطلا لعج امنإ ) 86 يبنلا لاق
 ( رامجلا



 هم*+* '] ةرمعلاو جحلا لئاضف

 يبنلا نع دري مل هنإف «ةعدب هنوك عم ءاعدلا اذه ةرضم نمو ©) (مللا ركذ ةماقإو

 هولتي يعادلا نأ ءاعدلا اذه راضم نمو « نيعم ءاعد طوش لكل صصخ هنأ

 وأ ةيعدألا هذه نولمحي نمم باجعلا بجعلا متعمس مكلعلو «هانعم فرعيال وهو

 مهللا ) : لوقي ادحاو تعمم تاونس ذنمف اهانعمام نوردي الو « تابيتكلا هذه

 نوكي نأ زئاحلا نم نكل كلالحب لوقي نأ ديري وهف ( كمارح نع كلالحب نغأ

 ) لوقي نم اضيأ تعمسو (كمارح نع كلالحي )لاقف « ةعبطملا يف أطخ كانه

 رسمتعم تنأ هل تلقو لحرلاب تكسمأف « ةرمعلا يف (اروربم اجح هلعجا مهللا
 مهو « اروربم ًاجح لوقت فيك فوطملا عباتي هنكلو «رمتعم انأ :لاق ؛ جاح الو
 نم أاضيأ اذهو « دعب اميف نوجحيس : لاق ءانججح ام نورمتعم اننإ نولوقي

 . تاييتكلا هذه ىلع ًاءانب ةيعقاو ريغ ءايشأب نوعدي عي « رارضألا
 تلأس ول كنأل « ىعم ال افرح اهورقي يذلا يمألا ةوالت اهنولتي مهأ: ًاثلاث
 . ملعأ ال هللاو لاقل هؤرقيامو هولتيام يناعم نع مهبلاغ

 نوكت ةيعدألا ضعب ل ةنسلا يف ال ساسا ال ةيعدأب نوتأي مفأ : ًاعبار

 يف نيأف « لجو زع هللا كلذب نوبطاخي « رونلا روناي : نولوقي مهعمسن ًاركنم

 يذلاو « رونلا رونب هنأب ىمسم وأ رون رون هنأب فوصوم هللا نأ ةنسلاو نآرقلا

 ةنسلا يف الو نآرقلا يف دري ملو ( ضرألاو تاومسلا رون ) هنأ ةنسلاو نآرقلا يف

 نسم اهعمست ةييرغ ةريثك ءايشأو رونلا رونب فصو وأ روتلا رونب ىمس هللا نأ

 .ءالؤه

 نم غرف امل هنأ) 8 يبلا نع تبث ميهاربا ماقم دنع يناثلا عوضوملا مت

 طقف (ىلصم ميهاربإ ماقم نم اوذختاو ) أرق مث ميهاربا ماقم ىلإ مدقت فاوطلا

 نيذلا نأ عم هناكم يف قيب لو « ًاروف فرصنا مث نيتفيفخ نيتعكر ىلص مث
 ةالصلا دعب نوسلجيو ةليوط ةالص نولصي مهدحت نآلا « ماقملا فلخ نولصي

 اذهو ميهاربإ ماقم ءاعد اذه : نولوقي ةنسلا نم احل لصأ ال ةيعدأب نوعديو

 ١ - ةجيرخت قبس .



 ةرمعلاو جملا لئاضف 0
ا ||| إايبييببببإيب-بببببلل

 اا

 .ركنم
 عم مث ءانيعم ًاءاعد « مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ماقمل نأ ةنسلا نيأف

 « نيلصملا نوذؤي ناطلس نم امك هللا لزنأ ام ةعدب هنولعفي يذلا رمألا اذه نوك

 رهو هتالص نم فرصنيال لججرلا نأ نح مهيلع نوشوشي ماقملا فلخ نيذلا

 . ءالؤه لحأ نم اهيف لاقام يرديال

 اذه يف مزمز نأ ىلإ ريشت يلا ةراشإلا ىلع فقي نم تيأر : : اسماخخ

 ركنا نم ًاضيأ اذه نيعم ءاعد مزمزل مهدنع له يردأ الو ءاوعديو فقي ناك

ىلع شسيوشت هيفو ةعدبلا نم اضيأ اذهف « يعم ءاعد اهل مزمز نإ لاق نمف
 

 ىلإ نومدقتي وأ نوفوطي يذلا ريسملا ىلع سانلل زجح ضيا هيفو نيلصملا

 نأ ولف ءاعد هل طوش لك . هلثم كلذك يعسلاو ؛ميهاربا ماقم ىلإ فاوطلا

 نكل «ركنم هنإ اولاقو ء رمألا اذه مب نولصتي نم اورصب ملعلا ةبلط انناوخإ

 همامأ هقزمب مث «جاحلا نم بيتكلا اذه ذحأي نيروهتملا ضعب لعفي امك نولعفيال

 لجو زع هللا ىلإ ةوعدلا فالخو ةمكحلا فالح: كشال اذه نإف « هب هيمري وأ

 دسحاو ينءاسحو « بيتكلا اذه أرقأل ىإ : لوقي جاح صخش ينئدح دقلو ؛

 نسم تسحرخو ًاديدش ًاظيغ تظنغا نإ ح : لوقي « ًاديعب هب ىمرو هذخأف

 يحأاي : تلق انأف « تبضغو اذه هلعف لجأ نم هلك فاوطلا تكرتو فاوطلا

 كرتت الو .كبر ىلع بضغت الو «لحرلا اذه ىلع بضغا تبضغ اذإ

 قيرط يف أطخا اذا وهف أطخ دحلا اذه ىلإ كلاعفتاو فاوطلل ككرتف ؛فاوطلا

 ةلوهسب سانلا انملك اننأ ول : لوقأف « ربصت نأ كل يغبني كنإف هللا ىلإ ةوعدلا

 نإف « أرقت ام مهفت تنأ له يحأ اي كيلع مالسلا ةلوهسب ًالثم ًادحاو انكسمأ

 : هل لوقت ذئنيحو عملا فرعيال يماعلاو تلقام يل حرشاف هل لق « معن لاق

 هذأ اذإ لجرلا رمأي إ لوسرلا ناك دقل هانعم فرعتال عئشب هللا وعدت فيك

 « يرديال وهو هسفن بسيف رفغتسيل بهذي هنإف : لاق , 27 يلصيال نأ ساعنلا

 ١ - ثيدح (017) باب ءوضولا باتك يف يراخبلا هاور )5١7 ( .



 ةرمعلاو جحلا لئاضف
 ههه

 « كلل ءاعد ال كيلع ءاعد نوكتف باوصلا ريغ ىلع ةملك أرقت اعر نآلا تنأف

 نآرقلا أرقا : لوقن هل لوقن اذامف ةيعدألا فرعأ ال انأف لوقأ ام اذإ: تلق اذإف

 يمرو ةورملاو افصلابو تيبلل فاوطلا لعج امنإ) 46 ىبنلا لوقل حبس هللا ركذا

 هب متخ يذلا ميظعلا ثيدحلااذه عي ينلا نع تبثو 2 ( هللا ركذ ةماقإل رامجلا

 نمجرلا ىلإ ناتييبح ناتملك ) هي يبنلا لوق وهو « هباتك هللا همحر يراخبلا

 (ميظعلا هللا ناحبس « هدمحبو هللا ناخبس نازيملا يف ناتليقث ناسللا ىلع ناتفيفح

 ش قف

 اذإف « اهفرعيال ًادحأ نظأ ام نيتملكلا نيتاه فرعيال نيملسملا دحأ لهف

 ناتفيفح- نمحررلا ىلإ ناتيبح ) لضفلا اذه لانتل نيتملكلا نيتاه ررك كلذك ناك

 . ٠ ( نازيملا يف ناتليقث ناسللا ىلع

 ناحبس - هدمحبو هللا ناحبسب ) هرخآ ىلإ هلوأ نم فاوطلا تأدب ولف

 رسجحلاو يناميلا نينكرلا نيب مث فاوطلا نم ةمكحلاب تيتأ تنكل (ميظعلا هللا

 . (رانلا باذع انقو ةنسحن ةرخآلا يفو ةئسح ايندلا يف انتآ انبر ) لوقت دوسألا

 ٠ لاؤس :

لوصولا دنعو ءرصم راطم نم ةرمعلاب تمرحأف رصم نم ترضح
 

 انمرحأ ةرايزلا دعبو مارحإلا كنب انمق دقو « ًالوأ ةنيدملا ىلإ بهذنس انل اولاق

 ؟ كلذ مكح امف « تاقيملا نم ىرمخأ ةرم ةرمعلل

 ٠ ىوتفلا :

 وسلو ء امه كفي نأ ناسنإلل نكمبال ةرمعلاو جحلا نأ ملعن نأ بحي



 ٠ ةرمعلاو جحلا لئاضف ه6ه5

 نسم ةرمعلاو « جحلا ريغ ةرمعلاو جحلا هب زيمت امم اذهو , امهنم كفني مل امهكف

 « ةضيرفلا ةالص ناسنإلا لطبا ول نعي ءامهنم تككفتل امهتككف ول تادابعلا

 مل امهلطبا نإف « ةرمعلاو جحلا الإ لطب موصلا لطبأ ولو. تلطب ةضيرف يهو

 . كلذب الطبي

 مث ةرمعلاب مارحإلا ىونو مرحأ يذلا لجرلا اذه لوقنف اذه ىلع اءانبو
 مل مارحإلا نإ : لوقن « مارحإلا كفن ةنيدملا ىلإ بهذن :اولاق « ةدج اولزن ام

 نم تمرحأو تدعو ةنيدملا ىلإ تبهذ ولو يح كمارحإ ىلع قاب تنأو كنفني

 تحسف تلق ولو ىح مرحم كنأل « ةميق هلام هل رثأ ال مارحإلا اذهف « ىلع رايبأ

 تلعف كنإ : لوقنو « كمارحإ ىلع تنأ « مارحإلا خسفني ال : لوقن « مارحإلا

 دق تنك نإ بيطلا الو بايثلا سابل يف ءيش كيلع سيلف ًالهاج ئشلا اذه

 ةدعاقلاو « ًالهاج ناك هنأل , هلهأ ىتأ دق ناك نإ هلهأ نايتإ الو . تبيطت

 اهلعف اذإ تاروظحملا لك هيف ءيشال ًالهاج تاروظحملا لعف نأ : ةيعرشلا

 . تادابعلا عيمج يف ءيش هيلع سيلف الهاج ناسنإلا

 ايسان ةالصلا يف ملكت ولو « هيلع ءيش الف ًالهاج ةالصلا يف ملكت ولف

 ءيش الف سان وهو لضفت لاقف « يلصي وهو بابلا هيلع عرق ولف هيلع ءيش الف

 كمحري هراج هل لاق « هلل دمحلا لاقف هتالص يف سطع ًاصخش عم لحجر ؛ هيلع

 ملعي وهو ملكتي نأ دمعت اذإ امأ « سان امإو لهاج امإ هنأل « هيلع ءيش الف هلل

 دقف ) 6 ينلا نع ثيدحلا ءاج كلذ فو « ملكتي نأ نكميام « مارح مالكلا نأ

 موقلا نم لحجر سطعف ةالص يف و يبنلا عم هع هللا يضر مكحلا نب ةيواعم ىلص

 ةيواعم هل لاقف « هلل دمحلا لقف كتالص يف تسطع اذإف - هلل دمحلا :لاقف ؛

 لكئاي لاقف - راكنإ رظن هيلا اورظن يعي « مهراصبأب سانلا هامرف «هللا كمحري
 «تكسف هنوتكسي مهذاخفا ىلع نوبرضي سانلا لعجف « ةيناث ةرم ملكتف « هامأ

 يمأو وه يبأبف « ةيواعماي لاقف « هملكو هاعد هتالص نم هي ينلا فرصنا املو

 ينرمامو ينرهقام هّللاو « هيلع ملسو لص مهللا « هنم اميلعت نسحأ ًاملعم تيأرام

 ءيش اهيف حصيال ةالصلا هذه نإ : لاق امنإو - ههجوب ههرك الو هرهغال نعي -



 ةرمعلاو جحلا لئاضف
 هه

 سس ا ا ا ةرمعلاو جحا لئاضف

 « كل ءاعد ال كيلع ءاعد نوكتف باوصلا ريغ ىلع ةملك أرقت اعر نآلا تنأف

 نآرقلا أرقا : لوقن هل لوقن اذامف ةيعدألا فرعأ ال انأف لوقأ ام أذإ: تلق اذإف

 يمرو ةورملاو افصلابو تيبلل فاوطلا لعج اننإ) ه6 ىبنلا لوقل حبس هللا ركذا

 هب متخخ يذلا ميظعلا ثيدحلااذه هه يبنلا نع تبثو 27 ( هللا ركذ ةماقإل رامجلا

رلا ىلإ نانتييبح ناتملك ) هي يبلا لوق وهو « هباتك هللا همحر يراخبلا
 نم 

 (ميظعلا هللا ناحبس « هدمحبو هللا ناخبس نازيملا يف ناتليقث ناسللا ىلع ناتفيفح

 : قفز

 اذإف « اهفرعيال ًادحأ نظأ ام نيتملكلا نيتاه فرعيال نيملسملا دحأ لهف

 ناتفيفح نمحرلا ىلإ ناتيبح ) لضفلا اذه لانتل نيتملكلا نيتاه ررك كلذك ناك

 . ٠ ( نازيملا يف ناتليقث ناسللا ىلع

 ناحبس - هدمحبو هللا ناحبسب ) هرخخآ ىلإ هلوأ نم فاوطلا تأدب ولف

 رجبجحلاو يناميلا نينكرلا نيب مث فاوطلا نم ةمكحلاب تيتأ تنكل (ميظعلا هللا

 . (رانلا باذع انقو ةنسحت ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتآ انبر ) لوقت دوسألا

 : لاؤس و«

 لوصولا دنعو ءرصم راطم نم ةرمعلاب تمرحأف رصم نم ترضح

 انمرحأ ةرايزلا دعبو مارحإلا كفب انمق دقو « ًالوأ ةنيدملا ىلإ بهذنس انل اولاق

 ؟ كلذ مكح امف « تاقيملا نم ىرخأ ةرم ةرمعلل

 : ىوتفلا ٠

 ولو ء امه كفي نأ ناسنإلل نكميال ةرمعلاو جحلا نأ ملعن نأ بحي

 ١ - هجيرخت قبس .

 . هجيرخت قبس - ؟



 ._ةرمعلاو جحلا لئاضف همك
 00 ماس تل

 نسم ةرمعلاو ؛ جحلا ريغ ةرمعلاو جحلا هب زيمت امم اذهو , امهنم كفني مل امهكف

 « ةضيرفلا ةالص ناسنإلا لطبا ول يعي ءامهنم تككفتل امهتككف ول تادابعلا

 مل امهلطبا نإف « ةرمعلاو جحلا الإ لطب موصلا لطبأ ولو. تلطب ةضيرف يهو

 . كلذب الطبي

 مث ةرمعلاب مارحإلا ىونو مرحأ يذلا لجرلا اذه لوقنف اذه ىلع ًاءانبو
 مل مارحإلا نإ : لوقن « مارحإلا كفن ةنيدملا ىلإ بهذن :اولاق « ةدج اولزن امل

 نم تمرحأو تدعو ةنيدملا ىلإ تبهذ ولو يح كمارحإ ىلع قاب تنأو كفني

 تحسف تلق ولو ىح مرحم كنأل « ةميق هلام هل رثأ ال مارحإلا اذهف « ىلع رايبأ

 تلعف كنإ : لوقنو « كمارحإ ىلع تنأ « مارحإلا خسفني ال : لوقن « مارحإلا

 دق تنك نإ بيطلا الو بايثلا سابل يف ءيش كيلع سيلف ًالهاج ئشلا اذه

 ةدعاقلاو « ًالهاح ناك هنأل « هلهأ ىتأ دق ناك نإ هلهأ نايتإ الو « تبيطت

 اهلعف اذإ تاروظحملا لك هيف ءيشال ًالهاج تاروظحما لعف نأ : ةيعرشلا

 . تادابعلا عيمج يف ءيش هيلع سيلف الهاج ناسنإلا

 ايسان ةالصلا يف ملكت ولو « هيلع ءيش الف ًالهاج ةالصلا يف ملكت ولف

 ءيش الف سان وهو لضفت لاقف « يلصي وهو بابلا هيلع عرق ولف هيلع ءيش الف

 كم ري هراج هل لاق « هلل دمحلا لاقف هتالص يف سطع ًاصخش عمس لجر « هيلع

 ملعي وهو ملكتي نأ دمعت اذإ امأ « سان امإو لهاج امإ هنأل « هيلع ءيش الف هللا

 دقف ) 6 يلا نع ثيدحلا ءاج كلذ يفو , ملكتي نأ نكميام « مارح مالكلا نأ

 موقلا نم لجر سطعف ةالص يف  يبنلا عم هع هللا يضر مكحلا نب ةيواعم ىلص

 ةيواعم هل لاقف « هلل دمحلا لقف كتالص يف تسطع اذإف - هلل دمحلا :لاقف ؛

 لكثاي لاقف - راكنإ رظن هيلا اورظن نعي « مهراصبأب سانلا هامرف «هللا كمحري

 «تكسف هنوتكسي مهذاخفا ىلع نوبرضي سانلا لعجف « ةيناث ةرم ملكتف « هامأ

 يمأو وه يبأبف « ةيواعماي لاقف « هملكو هاعد هتالص نم هي ينلا فرصنا انو

 ينرهامو ينرهقام هللاو « هيلع ملسو لص مهللا « هنم اميلعت نسحأ ًاملعم تيأرام

 | ءيش اهيف حصيال ةالصلا هذه نإ : لاق امنإو - ههجوب ههرك الو هرغال نعي -



 هها/ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 6 يبلا لاق امك وأ 27 (نآرقلا ةءارقو ريبكتلاو حيبستلا يه امنإ «سانلا مالك نم

 . الهاج ملكت هنكل ملكت هنأ عم ةالصلا ةداعإب هرمأي ملو

 نيبتف « علطي مل رجفلا نأ نظي مئاص وهو لكأ ًادحأ نأ ول مايصلا امأ

 جرت املو « برشو لكأ ولو « يرديال لهاج هنأل « ءاضق هيلع سيلف علط هنأ

 ليللاب هنأ نظي برشو لكأ نيح هنكل ؛ , رجفلا ةالص نم اوجرخ دق سانلا دحو
 . ًاضيأ هيلع ءيشال اذهو «

 وأ ةرمت لكأ املو «لكأف ةدج ناذا هنأ نظف ةكم ناذا عمس ةدج يف لجر

 يبأ تنب ءامسا تلاق ) اذهو ًالهاج ناك هنأل « هيلع ءيشال ةدج ناذا عمس نيترق

 - سمشلا تعلط مث 6# ينلا دهع ىلع ميغ موي يف انرطفا امهنع هللا يضر ركب

 نأ دعب مث اورطفاف تباغ دق سمشلا نأ اونظف - تاعاس ذئنيح دجوي ملو

 اوناك مهنأل © مريلا اذه ءاضقب 6 يبنلا مهرمأي حلو « سمشلا تعلط اورطفأ

 رح عم نكل . هسأر افشاك امرحم ناك لجر جحلا يفو ءاوملع ام نيلهاج

 .لهاج هنأل « ءيش هيلع سيل اذهو « زئاج كلذ نأ نظي هسأر ىطغ سمشلا

 ٠ لاؤس :

 ىلإ هلمكأ لو « راطفإلا لجأ نم فاوطلا تعطق مث طاوشأ ةثالث تفط

 ؟ هلمكأ لهف نآلا

 «٠ ىوتفلا :

 عطقف رطفلا تقو لحو « طاوشأ ةثالث فاط هنإ لوقي اذه ناك اذإ

 ؟ ًالوأ نآلا هلمكي لهف « نآلا ىلإ فاوطلا

 ١ - هجيرخت قبس .

 . هجيرخت قبس -



 ةرمعلاو جحلا لئاضف همر

 اااه ه4 سافل
 كة

 «فاوطلا ءازجأ نيب لصفلا لوطل نآلا هلمكي نأ نكميال : لوقن

 نم دبالف يعرشلا هجولا ريغ ىلع هعطق اذإف « ًايلاوتم نوكي نأ دبال «فاوطلاو
 فاوط سنيل لفن فاوطلا اذه نأ لئاسلا لاح نم رهظي يذلا نكلو هتداعإ

 خألا لوقي امك « هلمكي الو هعطقي نأ هيلع جرح الف ًالفن ناك اذإو « ةرمعلا

 رحأ كتاف نكل «رزو كيلع سيلف نآلا نيح هتكرتو راطفإلل هتعطق نآلا تنأ

 . لمكي مل فاوطلا نأل « فاوطلا

 ٠ لاؤس :

 فوطي فوطم راجئتسا يف كيأرام « هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ٠ ىوتفلا :

 « نولوقي اذام مهديو « نوعنصي فيك سانلا يدهي هنأل « داه فوطمل

 نم بناج ىلعو «هقفلا نم بناج ىلع نوكي نأ يغبني اذهلو « نولمعي اذامو

 نوكي نأ دبال لب « ًافوطم نوكي نأ حصي بدو به نم لكل سيلو « ةنامألا

 نأ اضيأ يفغبنيو « ًادمع وأ ًالهج مهرغي الثل ةنامألاو هقفلا نم بناج ىلع

 ؛ كوستي لب ءانكو اذكب الإ فوطأ ال : لوقيال ٍنيعي « لمعلا ىلع طراشيال

 نم ًاريثك ىرأ انأو .ملعمو داه هنأل ءبلطي مل طعي مل نإو « ذأ ىطعأ نإف

 .طوشلل ءاعد « ناطلس نم ام؛ي هللا لزنأ ام ةيعدأ اهيف تابيتك مهيديأ يف جاجحلا

 فوطملا ناسك نإف « هرخآ ىلإ عبارلاو « ثلاثلل ءاعدو يناثلل ءاعدو « لوألا

 دحت اذهلو « طوش لكل ةيعدأ اهيف تابيتكلا اذهف « ةلكشم هذهف يرديال ًالهاج

 نكرلا ىلإ اولصي نأ لبق ءاعدلا نم نوهتنيف افينح فاطملا راس اذإ مهضعب

 اوتكس ءاهقف ريغ اوناك نإو «ديدحج نم اوداعأ ءاهقف اوناك نإف « يناميلا

 ش ٠ 0 . ءاعد الب فوطيف

 ناك اذإ طوشلا يهتني نأ لبق يناميلا نكرلا ىلإ لصو اذإ لكشملاف
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 مهللا :لاق اذإف « ةملكلا ضعب ىلع ناك ولو « فقيف قيضب سيل ًاعساو فاطملا

 ةنبللا فذح يقزرا مهللا « هلوق دح ىلع يناميلا نكرلا ىلإ لصوو ةنجلا ييقزرا

 انأ اذهلو « طوشلا ىلع ادئاز ءاعدلاب ٍنأْي نأ نكمبالف «ىهتنا دق طوشلا نأل «

 يحأ اي : لوقيو ؛ءيشلا اذه ىلع سانلا اوهبني نأ ملعلا ةبلط بحجاو نم ىرا

 لقأ ىلعو « مالكلا يف فرحي امبرف « هانعمام يردتام باتك يف أرقت نآلا تنأ

 دبعتت نآرقب تسيل تاملكلا هذهو « هانعم يرديال وهف ريدقت نسحأو ءيش

 مهللا لق :هل لق « ءاعدلا فرعأ ام انأ :لاق ولف « تعش امب هللا عداف « هتوالتب

 ةريم ةئام اهرركف اذه فرعي لكلاف « رانلا نم كب ذوعأو ةنجلا كلأسا نأ

 اوهبن سانلا ناك ولو « ًاعيمج اذه انل ققحي نأ هللا لأسن « عنام يفامو طوشلاب

 . انسح ناكل رمألا اذه ىلع

 افصلا نإ أرق افصلا نم اند امف هنع هللا يضر رباج لوقي ىعسملا يفو

 امل لاق لب ءافصلا دعص املف لقي لو « هب هللا أدب امب ًادبا ( هللا رئاعش نم ةورملاو

 ينعي افصلا نم اند امل يعي « ءيشلا ىلع ًادعص سيل ءيشلا نم وندلاو « اند
 ىلإ مدقت اذامل «سانلل نيبي 4 هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ ) أرق هنم برق

 ام أدبأ : لاق اذهلو « طقف هللا رمأل ًالاغتما كلذ لعف هنأ نيبيل ةورملا نود افصلا

 .هب هللا أدب

 اذإ اهؤرقا لب « ال ءافصلا قوف انأو ةيآلا هذه أرقا نأ عرشي له نذإ

 ش . طقف ةرم لوأ يفو افصلا نم توند

 . ةدحاو ةرم الو ةورملا ىلع الو افصلا ىلع اهأرقي مل ه يبلاو

 «يطعياسم فوطملا ذخأي نأ جرحال هنأ لاؤسلا نع باوجلا ةصالخو

 نأ دبالو ؛عرشلا ىلع ةينبم رامعلاو جاجحلل هفيوطت نوكي نأ بجي نكلو
 . ةقث نوكي

 : لاؤس ٠

 .: يق ودو ضايرلا نم هرمتعم ترمتعا نأ ىل قبس نأ ثيح ةرمعلا تيونو ضايرلا ٠م ةرمتعم تكج
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 ك3 ك”ةلكك#““ سس جم حلل

 قبسي ملو يثوتملا يدلاول ةرمعلا هذه رجا لعجأ نأ يل رطخخ فاوطلا ةيادب دنعو

 ةيادب لبق ءادهإلا يوني نم مكحامو «يقوتملل ةرمعلا ءادها مكح امف ةرمعلا هل

 ماسعطلا ةقدص باو ءادها مكحامو « مارحإلا هقطنم نم سيلو « فاوطلا

 ؟ يقوتملل لاملاو بارشلاو

 :ىوتفلا ٠

 هل تيملا ىلإ باوثلا يدهي نأ ديري يذلا ناسنإلا نأ ملعلا لهأ ركذ

 : تاهجو

 اذهو « نالفل لمعلا اذه نأ لمعلا لوأ نم يوني نأ : لوألا هجولا

 كيبل لوقي الجر عمس هه يبلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح هنمو)حضاو

 نع تججح) : لاق « يل بيرق وأ يل يححأ لاقف "ةمربشام" : لاقف ةمربش نع

 . "!(ةمربش نع جح مث ء كسفن نع جح :لاق ال : لاق (؟ كسفن

 هنأ رهاظ اذهف رمألا لوأ نم صخش نع كسنلاب ناسنإلا ىل .ىذإف

 ش . زئاج

 مهللا : لوقي لمعلا ءانثأ يفوأ لمعلا يهتني نأ دعب هنأ : ناثلا هجولا

 هجولا اذه وأ ةروصلا هذهو « نالفل هلعجاف لمعلا اذه ىلع باوث نم تلعجام

 «لماعلل تب لمعلاب تبث اذإ باوثلا نإ نولوقيو «سانلا ضعب هيف ضراعي

 لوأ نم دصق نم فالخب هل لعج يذلا ىلإ باوثلا لوحي نأ لماعلا كلمبالو

 لضفألا : لوقن اذه دعب نكلو « زئاج اذه نإف تيملل لمعلا نأ «رمألا

 مل *6 ينلا نأل « ةياهنلا يف الو اءادتبا ال هريغل لمعلا باوث يدهيال نأ ناسنإلل

 نم الإ ةثالث نم الإ هلمع عطقنا ناسنإلا تام اذإ )لاق لب « كلذل هتمأ دشري

 (19)با كسانلا باتك - هجام نبا ننسو (10) باب - كسانملا باتك - دواد يبأ ننس رظنا - ١
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 ةرفغملا هل لأسي يعي "7 ( هل وعدي حلاص دلو وأ « هب عفتني ملع وأ ةيراج ةقدص

 « تيملا اذهل هنأ ةينب هلل دبعتي نأ امأو ءءاعدلا نم كلذ هبشا امو ةمحرلا هل لأسي

 يف لمعلا ىلإ اجاتحم نوكتس ناسنإلا اهيأ تنأ ًاضيأو « هيلا دشري مل هي يبا نإف ْ

 « ةمحرلاو ةرفغملا كاتومل لأساو كسفنل لمعلا عدف لمعلا ىلع هيف ردقتال تقو ٠

 نأ ول كلذ عمو « حلاصلا فلسلا هيلع ناك يذلا وهو « لضفألا وه اذه

 طرشب نكلو سأب الف هييرقل هاونو ىلص وأ « هبيرقل ةاونو ءيشب قدصت ناسنإلا
 ناسنإلا اهيوني نأ دبال هنإف ةبجاو تناك نإف « ةبحاو ةقدص ةالصلا نوكت ال نأ

 . هسفن نع

 : لاؤس و

 لاؤس و

 نم دبال ةدج لهأ لاقو « ةدج ىلإ انلصوو ةرمعلا لجأل نميلا نم انيتأ

 ؟نيروحأم انوتقا « نميلا ىلإ بهذنو رمتعن نيرشعو عبس ةيشعو مودقلا فاوط

 ٠ ىوتفلا :

 اذه : لوقأ . اومرحي مل مأ تاقيملا نم اومرحأ له نيبي مل لاؤسلا اذه

 نم نوكي نأ وهو مارحإلاب بحاولا كرت دق مرحي ملو ةرئاطلاب ءاج يذلا لجرلا

 ىلع اهقرفو اهسحبذاو ةكم يف ةيدف يرتشت سولف دنع تنك نإف « تاقيملا
 .كيلع ءيش الف سولف كدنعام يعي « ةديجب تسيل كتلاح تناك نإو «ءارقفلا

 : لاؤس ٠

 ىضق نأ دعب الإ ركذتي لو اوهس طاوشأ ةتس ةرمعلل فاط نم مكحام
 ْ ؟ ريصقتلاو قلحلا لبقو يعسلا

 ١ - هجيرخت قبس .
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 نع دترم رفاك هنأ قبس دق موصيالو يلصيال يذلا بألا اذه : الوأ

 نسكلو كيلإ هتجاح لجأ نم هللا دنع ملعلاو ةرمعلا نم كعنمبال وهو مالسإلا .

 بألاذه نأ ف كشأ انأف . مهريغ هلعفي نأ نوديريال ريخلا نوديريال نيذلا

 طقف ريخلا كعنمي نأ ديري هنأ رهاظلاف دصقلا نسح ةرمعلا ءادأ نم كعنم يذلا

 .اهراك كوبأ ناك ولو ةرمعلا ذخأتو رفاست نأ كل لب هتعاط بجتال ذئنيحو

 : لاؤس و

 ةزاسحإ بلطب تمدقت دقو ةيموكحلا رئاودلا ىدحإ يف فظوم انأ

 نم بلطلا ناك دقو فاكتعألا مث نمو ةرمعلا ءادأل مودقلا ضرغل ةيرارطضا

 يعم ترضحأو مارحلا دجسملا راوجب ترجأتسا دقو هيلع قفاوف رشابملا يسيئر

 مدع ةحرابلا مكتليضف نم انعمس دقو روضحلا نيقابلا نم تبلطو يلهأو يئانبأ
 ءاغلا بعصي ثيح رطضملا مكح يف نوكأ كلذ تلعف دقو انأ لهف كلذ زاوج

 ؟ ريخ هللا مكازجو انوتفأ راقعلا بحاصل هتميق انعفد دقو راجيالا

 :ىوتفلا ٠

 هنأ اهظفل رهاظ يف لمحت ةيرارطضإلا ةزاحإلا نأ ىلع سمألاب انملكت

 تسيل فاكتعألاو ةرورض تسيل ةرمعلاو اهيلإ ارطضم فظوملا نوكي نأ دبال
 ٠ . ةرورض

 نكسم ىلإ مدق رمألا يف ًالهاج نوكي دق يذلا نآلا لجرلا اذه نكل
 ةيلاغ هترجأ نوكت مرحلا دنع يذلا ناكملا نأ بلاغلاو مرحلا دنع ًاناكم رجأتساو

 ايرورض انه هؤاقب حبصأ هنإ لوقن نأ نكم الأ نوتأيس ضعبلاو هلهأ ضعب هعمو

 ول نآلا هنأل ًايرورض حبصأ هنأ ةياهنلا نكلو يرورض ريغ بلطلا ءادتبا نوكيو

 ةرمعلل اوقوشتو اوفوشت دق نيذلا هلهأ ةيقب مرحيسو ةراسخ هيلع نوكيس عجر

 ىلإ عجرو بهذ ول هنإ مث نامويوأ مايأ ةثالث الإ لمعلا ءاهتنإ ىلع قبي مل هنإ مث

 للفم لجرلا اذهل لوقن نأ نكمي لهف .قيض هردص نأل ًالمع جتنيال امير هلمع
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 . لبقتسملا يف اهلثمل دوعت الو انه ىقبتو كنع اوفعي نأ هللا لعل لاحلا هذه

 ميهاربا لاقامك نوكت نأ بحأ انأ هللاو

 . [ ميحر روفغ كنإف ناصع نمو )

 ةزاجإلا نأو اميسال ةرورض ةلاح نوكت لاحلا هذه لثم يف هنأ حجرأ انأ

 فلتيسف ةيدام ةراسحخ رسخمي فوس هنأ اميسالو ةثالث وأ ناموي الإ اهيلع ىيقبام

 ًامداق ءاج امل وهو ةئراط ةرورض لاح اهنكل ةرورض لاح هلاح اذه نأ حجرأ

 . هنمو انم لبقتيو هنعو انع وفعي نأ هللا لاسنو . اروذعم نوكي مكحلاب ًالهاج

 : لاؤس ٠

 اذامو هريغ يف وأ مرحلا يف ناك ءاوس مرحملا ديص مكحام : خيشلا ةليضف

 ليصفت وجرن لهاجلاو يسانلاو ئطخملاو دماعلا كلذ يف يوتسي لهو هيلع بحي
 ؟ اهتيفيكو ةرافكلا ليصفت عمو حيحرتلا عمو باوجلا

 : ىوتفلا ٠

 ىلاعت هللا لوقل مرحلا جراخ مأ مرحلا لخغاد ناك ءاوس مارح مرحلا ديص

 مرا ىلع مرحيف اذه ىلعو 2” [مرح تنأو ديصلا اولتقتال اونمآ نيذلا اهيأي )
 . لحلا يف ناك ولو ديصلا لتقي نأ

 : نيهحو نم ديصلا ميرحت راص مرحلا يف ناك اذاو

 . مرحلا ةمرح ياثلاو مارحإلا : لوألا

 ادمعتم مكنم هلتق نمو ) هباتك يف هنيب ىلاعت هللا نإف ديصلا ءازج امأو |
 ةرافك وأ ةبعكلا غلاب ايده مكنم لدع اوذ هب مكحي معنلا نم لتقام لثم ءازجف

 ١ - ةيآلا ةدئاملا ةروس )948( .
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 . 29 4 ًامايص كلذ لدع وأ نيكاسم ماعط

 معن باوجلا لهجلاو أطخلاو دمعلا نيب قرفي له لئاسلا لوق امأو

 اذه ىلعو ءازجلاو مثإلا هيلعف ادمع هلتق اذإو هيلع ءيشالف أطخ هلتق اذإف قرفي

 ءارج هيلع سيلف تتامو ةمامح باصأ يشمي وهو هترايس يف ناسنإلا نأ ولف
 ”لاقف هباتك يف طرشلا اذه ىلاعت هللا ركذ دقو « دمعتم ريغ هنأل مثِإ هيلع سيلو

 عيمج نأ) ةمهم ةدعاق مكيف هللا كراب ملعن نأ يغبنيو " ًادمعتم مكنم هلتق نمو

 ءيش هيلع سيلف دماع ريغ وأ ًايسان وأ ًالهاج ناسنإلا اهلعف اذإ ةدابعلا تاروظحم

 تاروظحمو ةالصلا تاروظحمو مارحإلا تاروظحم لماش اذهو ( ءازج الو مثإ ال

 . تامرحم ا عيمجو موصلا

 رسطفن ةسماجحلا نأ يرديال مئاص وهو مجتحا ًاصخش نأ ول اذهو

 هموصف ايسان مئاص وهو هتجوز عماج ناسنإلا نأ ولو حيحص همايصف مئاصلا

 . هيلع ةرافكالو حيحص

 ٠ لاؤس :

 ؟ مارحإلا تاروظحم نم ًاروظحم بكترا نم لعفي اذام

 ٠ ىوتفلا :

 هللا لوقل هيلع ءيش الف ًايسان وأ ًالهاج بكترملا اذه ناك اذإ

 نأ هيلع بجو ركذ وأ ملع يم نكل 1انأطخا وأ انيسن نأ انذحاؤتال انبر) ىلاعت

 نأ نظي ًالهاج هسأر ىلع ةرتغ سبل مرحما نأ ول ًالثم روظحملا كلذ نع ىلختي

 .اهعلخي نأ مارح كلذ نأ غلب اذإ هيلع بجي نكل هيلع ءيشال هنإف هب سأبال كلذ

 بحي هنإف مارح هنأ هل نيب مث هب سأبال بيطلا نأ نظي همارحإ دعب بيطت هنأ ول

 . هيلع ءيشالو هلسغب ردابي نأ هيلع

 ١ - قباسلا ردصملا .
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 روظحملا كلذ ةبدف هيلع بترتي هنإف ًاراتخم ًاركاذ اماع روظحملا لعف اذإ
 يف عامجللا نأل لوألا للحتلا لبق عامجلا جحلا يف تاروظحما دشأف فلتخت يهو

 . هيلع بترتي لوألا للحتلا لبق جحلا

 . مثإلا : ًالوأ

 . كسنلا داسف :ًايناث

 . هيف يضملا بوجو : ائلاث

 ٠ . مداقلا ماعلا نم هئاضق بوجو : اعبار

 . نيكاسملا ىلع اهقرفيو اهحبذي ( ريعب ) ةندب : ًاسماخ

 ٠ لاوس :

 انأ ضايرلا نم تمدق يه ٍنيلكشمو ةجوزتم ةأرما انأ خيشلا ةليضف

 تنك لب ينم ًالهج ةمرم نكأ لو ةراهط ريغ ىلع انأو تاقيملاب انررمو يجوزو
 تجحرخف ةمرحم تسل انأو ترهط ئح ترظتنا ةكم تلصو املف ةرمعلا ةيوان

 مكحلاب نولهاح اننأب املع ةرمعلا تذخأو تمرحأف يجوزو انأ ميعنتلا ىلإ
 ؟ انيلع اذامف

 ٠ ىوتفلا :

 لك ىلعف هتجوز عم مرحأ امتإو تاقيملا نم مرحي مل جوزلا ناك اذإ
 نم مرحأ جوزلا ناك اذإ امأو ءارقفلا ىلع عزوتو ةكم يف حبذت ةيدف مد امهنم

 مد اهيلعف ميعنتلا نم تمرحأ اأو ةجوزلا يه امهنم همارحا رخأ يذلاو تاقيملا

 جحلا نود يري مهو تاقيملاب نورمي نيذلا نأل تاقيملا نم مارحإلا كرت ةيدف
 ةلهاج تناك اهوقو . مارحإلا اورخؤيال نأو هنم اومرحي نأ مهيلع بحي ةزمعلاو

 . مثإلا نم هب ملست هنكلو اهيلع ةيدفلا بوجو عنمبال اذه

 ٠ لاؤس :
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 كي ا اا

 ةنيدملا ىلإ ةدج نم هجوت مث ةرئاطلاب ةدج ىلإ (يبط وبأ )نم ىتأ لحر

 ؟ لحجرلا اذه مكحام ةرمعلاب يلع رايبأ نم مرحأ مث

 : ىوتفلا ٠

 اهنم عجرت مث ةنيدملا دصقت كدلب نم تيتأ تنأ له هل لوقن لحرلا اذه

 نم بهذي مث ةنيدملا ًادصاق هدلب نم ناسنإلا ىتأ اذإف حيحص كلمعف . ةكم ىلإ

 لبق هب رم يذلا تاقيملا نم مرحي نأ همزليال هنإف ةرمعلا ءادأل ةكم ىلإ ةنيدملا

 دعبأ نأو اميسال ةنيدملا لهأ تاقيم نم مرحأو ةنيدملا ىلإ بهذا لوقن لب ةنيدملا

 . ةنيدملا لهأ تاقيم وه ةكم نع تيقاوملا

 بهذي نأ هتين يف سيلو ةرمعلا ديري ةكم ىلإ ءاج ناسنإلا ناك اذإ امأ

 . الوأ هب رم يذلا تاقيملا نم مرحيف عجري نأ بجي لوقن انه ةنيدملا ىلإ

 ٠ : لاؤس ٠

 ءاشعل يتالسص دعبو ءاشعلا تيلص ينريحي لاؤس اذه لئاسلا لوقي

 ناطيشلا نم هنإ تلق كلو لبقلا نم ءيش جورخب تبسسحأ
 ةالصلا دعبو

 نأ تدكأت نكسلا ىلإ يباهذو ةرمعلا نم يئاهتنا دنعو ةرمعلا كسانم تيدأ

 مكحلا ناك اذغو ةكم لهأ نم تسل ىنأب ًاملع ةرمعلا ديعأ له ًايذم ناك كلذ

 ؟ ةيدف يلع لعو لامشلا لهأ نم ينأب ًاملع مرحأ نيأ نمف ةداعإلا

 : ىوتفلا ٠

 لبق ناسك كنم جرخ يذلا اذه نأ نقيتتال كنأل ءيش كيلع سيل

 يف كف اذإ)ملعلا بلاطل ةديفم ةدعاق هذهو فاوطلا دعب هنأ لصألاو فاوطلا

 . ( هدعب هنإ لصألاف هدعب وأ لعفلا لبق ناك له دسفملا

 ىلع ثدحام رثأ ىأر ةالصلا دعبو ىلصو أضوت دق لحجر ناك اذإف

 اذه ىلعو . ةالصلا دعب نوكي هنإف اهدعب وأ ةالصلا لبق وه له كشو هبوت



 دلل ش ةرمعلاو جحلا لئاضف

 كيلع سيل فاوطلا دعب الإ ءوضولل ضقانلاب ملعي مل يذلا خألا اذهل لوقنف

 . فاوطلا دعب لصح هنأ ًاريبك ًالامتحا هيف نأل ءيش

 : لاؤس ٠

 ؟ م رحم لحجر نيتخألا عم نوكي

 : ىوتفلا ٠

 سيلف اهاتخأ امأو اذه يف كشال اهل مرحم اهتنب جوز نإف ةجورلا مأ امأ

 لوسسرأ ةيصعم هعم هتجوز يخأ ئحب نوكي اذه ىلعو امهل مرحم امهتحأ جوز

 ينأت نأ سانلا نم بجعلاو (مرحم يذ عم الا ةأرما رفاستال ) ب يبنلا لوقل هللا

 مارح مرسحم ريغب نايتإلاو ةنس ةرمعلا نأ عم رمتعت نأ لجأ نم مرحم الب ةأرملا

 كلذ ىلإ ادوعت الأو هارفغتستو هللا ىلإ ابونت نأ نيتأرملا نيتاه ىلعو

 . اذه لثم ىلإ عحري الو هللا ىلإ بوتي نأ امهعم رفاس يذلا لجرلا ىلعو

 : لاؤس و

 ؟ امي عافتنالاو اهذحأ زوجي له مرحلا ةطقل مكحام

 ش : ىوتفلا ٠

 زوجي الف 4# هللا لوسر نع كلذ تبث امك دشنمل الإ لحتال مرحلا ةطقل

 هبحاص نع لاؤسلا نعي هداشنا ديري ناك اذإ الإ مرحلا يف ًائيش طقتلي نأ ناسنإل

 . نيدبآلا دبأ

 زوجحيال كلذ نإف اهكلمتي مث ةنس اهفرعي هنأ ساسا ىلع اهذخأي نأ امأ

 . ( دشنل الإ اهتطقاس لجتال )لاق هي يبللا نأل



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ها
 حت لخ حك لاا

 مارحلا دجسملا يف ةطقللا نأ انعمس نأ نيبأ نأ دوأ ةبسانملا هذهو
 اف انه

يا مارحلا دجسملا يف نأو يمسر هجو ىلع اهلبقتي نم
 نم نيعئاضلا ىقلتت ةهج ًاض

ىقلتت مرحلا سفن يف يبص كل عاض اذإف نايبصلا
 ايبص دجو نمف نايبصلا ءالؤه 

 . ةهجلا هذه عجاريلف يص هل عاض نمو ةلوئسملا ةهجلا هذه ىلإ هعفديلف ًاعئاض

 : لاؤس ٠

 هللا ىلإ بئات يننإو تارم ةدع انزلا ةشحاف تلمع نصحم ريغ باش انأ

 ؟ يلع انزلا دح ةماقإل ةمكحملا ىلإ بهذأ له ريهطتلا ديرأو لجو زع

 : ىوتفلا و

 ىلإ بمذي الأ هل راتخملا هيلع هللا باتو ةشحافلا لعف يذلا ناسنالل

جرب هتبوت لحرلا ققح دقو هللا رتسب رتتسي لب ًادحا ربخي الأو ةمكحلا
 هللا ىلإ هعو

 كسفن نع ربختال لجرلا اذهل لوقنو . ميظعلا لاؤسلا اذه هلاؤسو لجو رع

 مقتنت نأ تكش ول نكلو هللا رتسب رتتساو هنيبو كليب اميف هللا لإ بتو ءيشب

 الف دحلا كيلع ميقي يح هدنع رقتو رمألا يلو ىلإ بهذتو كسفنب كسفن نم

 . اذه سأب

 : لاؤس «

ةعسوتلل ةبسنلاب ةلئسألا ترثك خيشلا ةليضف
 ةهج يف يلا ةديدجلا 

 ؟ ربتعت ال وأ مرحلا نم ريتعت يه له ىعسملا

 ىوتفلا +
لصق أ كش دحسلا قرش ف نلاةيشما سوا

 سلا نع 

ا نم تسيلف مادقألا هعرقت ىشمم رممتو حضاو رادحي
 ًالعما اذإ نسكل دجسمل

 بتكي نأ ىجري اهيف نيلصملا نِإف ةحاسلا هذه ىلإ فوفصلا تلصتاو دجسملا
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 كيلع سيل فاوطلا دعب الإ ءوضولل ضقانلاب ملعي مل يذلا خألا اذهل لوقنف .

 ش . فاوطلا دعب لصح هنأ ًاريبك ًالامتحا هيف نأل ءيش

 ٠ لاؤس :

 ؟ م رحم لحجر نيتخألا عم نوكي

 : ىوعتفلا ٠

 لوسرل ةيصعم هعم هتجوز يخأ ئحب نوكي اذه ىلعو امهل مرحم امهتخأ جوز
 يتأت نأ سانلا نم بجعلاو (مرحم يذ عم الا ةأرما رفاستال ) و يبنلا لوقل هي هلل

 مارسح مرحب ريغب نايتإلاو ةنس ةرمعلا نأ عم رمتعت نأ لجأ نم مرحم الب ةأرملا

 . هقفلا مدع ىلع ليلد كشال اذهو ةنسلا لعف لجأ نم مارحلا نوبكتريف

 كلذ ىلإ ادوعت الأو هارفغتستو هللا ىلإ ابوتت نأ نيتأرملا نيتاه ىلعو

 . اذه لثم ىلإ عجري الو هللا ىلإ بوتي نأ امهعم رفاس يذلا لجرلا ىلعو

 : لاوس ٠

 ؟ امب عافتنالاو اهذححأ زوجي له مرحلا ةطقل مكحام

 ش : ىوتفلا ٠

 زوجي الف © هللا لوسر نع كلذ تبث امك دشنمل الإ لحتال مرحلا ةطقل

 هبحاص نع لاؤسلا نعي هداشنا ديري ناك اذإ الإ مرحلا يف ًائيش طقتلي نأ ناسنإل

 1 . نيدبآلا دبأ

 زوحيال كلذ نإف اهكلمتي مث ةنس اهفرعي هنأ ساسا ىلع اهذحأي نأ امأ

 . ( دشنمل الإ اهتطقاس لحتال )لاق ني يبنلا نأل



0 
 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 حا
 لاح

 نم نيعئاضلا ىقلتت ةهج اضيا مارحلا دجسملا يف نأو يمسر هجو ىلع اهلبقتي نم

تت مرحلا سفن يف يبص كل عاض اذإف نايبصلا
 ايبص دحجو نمف نايبصلا ءالؤه ىقل

 . ةهجلا هذه عجاريلف يبص هل عاض نمو ةلوئسملا ةهملا هذه ىلإ هعفديلف ًاعئاض

 : لاؤس ه

 هللا ىلإ بئات يننإو تارم ةدع انزلا ةثحاف تلمع نصحم ريغ باش انأ

 ؟ يلع انزلا دح ةماقإل ةمكحملا ىلإ بهذأ له ريهطتلا ديرأو لجو زع

 : ىوتفلا ٠

 ىلإ بهذي الأ هل راتخملا هيلع هللا باتو ةشحافلا لعف يذلا ناسنالل

لجرلا ققح دقو هللا رتسب رتتسي لب ًادحا ربخي الأو ةمكحلا
 هللا ىلإ هعوجرب هتبوت 

 نأ تعش ول نكلو هللا رتسب رتتساو هنيبو كنيب اميف هللا ىلإ بتو ءيشب
 مصقتتت

مألا يلو ىلإ بهذتو كسفنب كسفن نم
 الف دحلا كيلع ميقي يح هدنع رقتو ر

 . اذهب سأب

 .: لاؤسو

 ةهج يف يلا ةديددلا ةعسوتلل ةبسنلاب ةلئسألا ترثك خيشلا ةليضف

 ؟ ربتعت ال وأ مرحلا نم ربتعت يه له ىعسملا

 : ىوتفلا ٠

 دجسملا نع ةلصفنم اهنأ كشال دجسملا قرش يف ىلا ةديدجلا ةعسوتلا

اذإ نكل دجسملا نم تسيلف مادقألا هعرقت ىشمب رمعو حضاو رادجب
 لقا 

 بتكي نأ ىجري اهيف نيلصملا نإف ةحاسلا هذه ىلإ فوفصلا تلصتاو دجسملا



 عديم تسمم
 * ا ارمعلاو جلا لئاضل ةالط

 حيحصلاف دجسملا نيبو اهنيب اميف ةالصلا ةحص امأ دجسملا يف نيلصملا رجا مه

 , ةحيحص اه
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 . يدب ةيمارلمإ ىواتف بان نم





 ساس لااا

 ريصقتلا ىأ قاحلا
 ينقثلا لادتلا دعب

 :هرعش صق وأ قلح نأ دعب ربكألا للحتلا يف ريصقتلا وأ قلحلا بجي له : س '
 . تارمجلا يمر ءاهتنا دعب يأ رغصألا للحتلا يف ٠

 .ءاهنإ دعب يأ رغصالا للحتلا يف هرعش صقوأ قلحلا بحتسي الو بجي ال : ج
 ملو فيقوتلا ىلع ةينبم تادابعلاو ةدابع وهف جحلا يف كسن كلذ نأل تارمجلا يمر ش
 .للحتلا دنع كلذ لعف لب ربكألا للحتلا دعب رصق وأ قلح هنأ ( هو ) ينلا نع تباي '

 ٠> مككسانم ين اوذخ لاق هنأ هنع تبثو طقف رغصألا . |
 41 0 ٠ ةتحللا - م65 ةوعدلا يك
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 | 7 تيملا باثآ نع جدلأ . |
 ' هنع جح اذإ ةضيرفلا هنع طقست لهف . هنع جحلاب ادحأ صوي مل لجر تام اذإ: س ظ

 تاحرف يداه ْش ش 2000 9 هيأ
 ضايرلا ْش |

 كلذب ةضيرفلا هنع تطقس هسفن جحدق يذلا ملسملا هنبا هنع جح اذإ: ج
 ' يف تبث امل مهسفنأ نع اوجح دق نيذلا نيملسملا نم هنبا ريغ هنع جحول اذكهو
 . هللا ةضيرف نإ هللا لوسر اي تلاق ةأرما نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع نيحيحصلا
 معن لاق ؟هنع ٌجحأفأ . نعظلا الو جحلا عيطتسي ال اريبك اخيش يبأ تكردأ هدابع ىلع
 ش . انركذ ام ىلع لدت ىرخأ ثيداحأ بابلا يفو هنع يجح

 زاب نبا ١١ نوملسملا ش ش :

 ا# # # |

 ريصقتلاو عادولا فاوط ظ
 1 يادحلا . م . دمحم لأسي

 .ولخت الو نسلا ةريبك ةأرما انعمو جحلا ىلإ انبهذ ةيضاملا تاونسلا ىدحإ يف : س



 ةرمعلاو جلا لئاضف هيك

 دنعو جحلا ىلإ نيعتمتم ةرمعب انمرحأ دقو ةباشلا اهتنبا اهقفارت تناكو ضارمألا نم

 مست ملو فاوطلا ةلمكت مطتست مل زوجعلا ةأرملا نأ هللا ةردق تءاش مرحلا ىلإ انمودق

 كسانملا عيمج تلمكأ ديقو تافرعف ىنم ىلإ انلقتنا دقو ةمحزلا عم ضرمملا ببسب

 تارمجلا يمر يف تلكور ةضافإلا يعسو فاوطو ةفلدزم يف تيبملاو تافرعب فوقولاك

 امهجح ل هف اهلمعك تلمع ةباشلا اهتنبا نأ املع عادولا يعسو فاوطو يدهلا حبذو

 . امهيلع مزلي يذلا امو حيحص
 تيقب اهربتعأ انأف عسن ملو ةرمعلا فاوط لمكت مل يتلا زوجعلا ةأرملا امأ : َج

 اهنأ ركذ ثيحو ةرمعلاو جحلا نيب ةنراق تحبصأف جحلاب تمرحأ مث اهمارحإ ىلع
 امهنم تلح دق هب نوكتف ةرمعلاو جحلا نع اهيفكي كلذ نإف ةضافإلل تعسو تفاط

 هنع اهزجعل يمرلا يف ليكوتلا اهل زوجيو يعسلاو فاوطلاو قلحلاو يمرلا دعب اعيمج
 تلكوو عادولل فلعت مل اهنأ ثيحو هيف ليكودلا زوجي الف عادولا فاوط امأف ضرملاب

 امنإو عادولا فاوط عم يعس ال هنأ ملعيلو هكرت نع مد اهيلعو حصي ال كلذ نإف هيف

 . ملعأ هللاو كلذ لثم اهيلعف اهلثم تلعف يتلا اهتنبا امأف طقف تيبلاب فاوطوه

 مل يننأ الإ هلل دمحلاو جحلا كسانم عيمج تممتأ ةقياسلا ةجحلا سفن يف : س

 دحأ ينريخأ دقو ةحددتم عاوم نم رعشلا نم ترصق ثيح هسكأب يس رمش قلح

 'ءرعش فتنأ مل يننأ ثيحو نيطبإلا رسم ءش بفتنو هلمكأب سأرلا قلح مزلي هنأ ةوخألا

 . هللا مكقفو ؟ يجح ىلع رثؤي لهف هلمكأب سأرلا رعش قلحأ ملو نيطبإلا
 نم دب الف رسيتي مل نإف حبذلاو يمرلا دعب كسأر قلحت نأ كل لضفالا : ج

 وأ براشلا رعش ذخأ امأف هللا ءاش نإ كيفكي كلذ لعلو هبناوج وأ هبلغأ نم ريصقتلا

 قفوملا هللاو للحتلا دنع هيلإ جاتحي الف اهوحنو طبإلا وأ هنناعلا
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 ريصقتلا لبق لادتأا 0

 امدنعو . كرابملا ناضمر رهش يف ةرمعلا كسانم ءادإب يضاملا ماعلا يف تمق

 يلهأو اذهب ملع يدل نكي مل هنأل يرعش صقأ نأ نود مارحإلا تيلح انلزنم ىلإ اندع

 سيل اذه نأب ينوربخأ يرعش صقأ مل يننأ اوملع امدنعو . فرعأ ال يننأ اوملعي مل

 ؟ ال مأ ؟ ةلوبقم يترمع له . يرعش نم تصصقو لاحلا يف تمقف ًازئاج

 نيربج نبا ملال” ةماميلا



 هاا . ةرمعلاو جملا لئاضف

 ١ لل 00

 وأ الهاج ناك نإف ةيدفلا هيلعف مكحلاب ملاع وهو هسأر ىطغو بوثلا سبلف ريصقتلا
 ءادتراو لاحلا يف سابللا علخ هيلعف ركذت وأ ملع ىتم نكل هيلع ءيش الف ايسان
 . ماكحالا هذهب لهجلاب رذعيو ريصقتلا وأ قلحلاب لاغتشإلاو مارحإلا

 نيربج نبا م 446 ةماميلا
 «#ة < <

 دعب تأم

 مو خولبلا
 66 جندي

 | . مامدلا .  م . ع. م : لأسي

 ينمزلي :لهف « جح » نأ هل قبسي ملو ةنس « ١169 رمعلا نم هدنعو « ينبا » يفوت

 ا !؟ هنع جحأ نأ

 هيلع بجو ةنس ةرشع سمخ هل مت وأ ملحلا تنبلا وأ مالغلا غلب اذإ : باوجلا
 جح ةماطتسإلاو غولبلا دعب تام نإف غولبلا لبق هجح هئزجي الو اعيطتسم ناك نإ جحلا
 :ي ريج هيادس 454 ةماميلا . هيلو هنع جحح و سس ْ ش هيلو هنع ربح وأ هلام نم هلع :

 ني رب لإ 1 «© #8 #

 فاهطلا يف وهو ةالصلا تميقأ
 رسيت امو ةعبرأ وأ طاوشأ ةثالث فاط مث قيتعلا تيبلاب فاوطلاب أدب اناسنإ نأ ول : س
 ام ىلع ينبي لهف هعطق اذإو لمكي مأ فاوطلا عطقي له لعفي اذامف ةالصلا تميقأ مث

 نم هغارف دعبو يلصي هنإف فاوطلا ءانثأ يف وهو ةالصلا تميقأ اذإ : باوجلاو
 طاوشألا نم ريخألا طوسشلاب دعي ال نكلو هيفاوط نم يقب ام لمكي هتالص

 رجحلا نم ناك ام وه لماكلا طوششلاو لماك ريغطوشلا اذه ناك اذإ ةالصلا لبق يتلا .
 . فالخلا نم جورخو طايتحا هيف اذهو رجحلا نم أدب الماك نكي مل اذإف دوسألا

 ْ هن ا # ا



 ةرمعلاو جلا لئاضف هد

 نكلو هل جحت نأ كيلع بجاوب سيل هنأل كدلاول جحلا كرت يف مثإ كيلع سيل

 هلوق يف هب هللا رمأ يذلا ناسحالا مومع يف لخاد وهو هنع جحت نأ ناسحالاو ربلا نم

 4# اناسحإ نيدلاولابو » ىلاعت

 ةنحللا - 81١ ةوعدلا ءعو

 رداقلا ةبانتسا مكح

 حيحص لجر : يلاتلا لاؤسلا ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا تقلتو

 ؟ ةحيحص ةجحلا لهف هسفن نع جحي نأ ديريو مسجلا .

 عامجإب هيلع بجاو جح يف جحلا ىلع رداقلا ةبانتسا زوجت ال : باوجلا ظ
 ردقي نم جحلا يف بينتسي نأ زوجيال هللا همحر ينغملا يف ةمادنق نبا لاق . ءاملعلا

 حيحصلا لوقلا ىلع ةلفان جح يف هتبانتسا زوجت ال امك . اعامجإ هسفنب جحلا ىلع :

 لدياف ملعن اميف عرشلا يف دري ملو  فيقوتلا تادايعلا يف لصالاو ةدابع جحلا نأل ْ

 . وهف هنم سيلام اذه انرمأ يف ثدحأ نم لاق هنأ ( و ) يبنلا نع.تبث دقو كلذ ىلع
 0 . دروهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم ظفل يفو در

 .ةنجللا-6١4 ةوعدلا
© © * 

 نيح هيلع نم ىلع جدلا بجي | |

 قرفتم يلع نيد ببسب جحلا ةضيرف ضقأ ملو ةنس ١8 يرمع لجر انأ : س

 نكمي لام كانه سيل هنأ املع نويدلا باحصأ نذإ نود ةضيرفلا ءاضقب يل حمسي لهب

 . رجألا مكل هللا لزجأ حاضيالاو ةدافإلا وجرأ ةافولا تلصح ول اميف هنم ديدستلا .

 . ةبوثملاو

 نمو ةيلاملا ةعاطتسالا ةعاطتسالا نمو ةعاطتسالا جحلا بوجو طورش نم : :جا

عب الإ جحلا نم صخشلا نوعنمي نيدلا لهأ نأ ثيحب هب بلاطم نيد هيلع ناك
 ءافو د

 هل زوجي هنإف حماستلا مهنم ملعيو هوبلاطي مل اذإو عيطتسم ريغ هنأل جحي ال هنإف هنويد

 ةنجللا - 8١ ةوعدلا . هنويد ءادأل ريخ ببس هجح نوكي دقو

 #ة © *#



 هملأ ةرمعلاو جملا لئاضف

 هبوأرسب مرحأ
 اديعتم

 علخأ مل يننكلو جحلا ىلا اهب اعتمتم ةرمعلاب مارحالا تيون تاقيملا دنع: س

 يف يل بحاصملا ءايحلا ةدش نم جتان كلذو . طقف ( لاورسلا ) ةيلخادلا سبالملا

 ْ . لاورسلل سبال انأو امرحم ةرمعلا تيدأ دقو ةرتغلا كلت 1

 هعلخب تمقف لاورسلا سبل يف ءىطخم يننأ تفرع جحلل مارحالا سبل دنعو

 . جحلا ةيذأتل مارحالا ءانثأ

 املع طقف ةرمعلا ةيدأت ءانثأ يلاورس علخأ مل ثيح ءيش يلع له وه يلاؤسو

 وه كل تركذ امك ببسلا نكلو مارحالا تالطبم نم طيخملا نأب يتفرعم عم
 ةدع يجحو يترمع ىلع ىضم ثيحو . جحأو رمتعأ ةرم لوأ اهنأ ثيح ءايحلا ةدش

 ءارقش نم - يوارقشلا  مكوخأ ْ . ةدافالا وجرأ تاوئس

 ش | 0 هع ٠

 تاروظحم نم هنأب كملع عم سابللا اذه ءاقبإ دمعت نع ةيدفلا كيلع بجت : ج

 ةاش حبذ وأ نيكاسم ةنس ماعطإ وأ مايأ ةثالث موص يه ةيدفلاو هتالطبم نم ال مارحالا :

 . مرحلا نيكاسمل ةكمب نوكي نأ دب ال ماعطإلا وأ حبذلا نكل كنع أزجأ تلعف اهيأف

 مل ثيح تطرف كنأ الإ ريخأتلا يف كيلع ءيش الو ناكم لك يف حصيف مايصلا امأف

 . ةدملا هذه لاوط لأست
 2 نيربج نبا 894 ةماميلا ش /

 بجي ال مردم اهل سيا يتلا

 جدلا اهيلع

 ىلإ برسقأ وأ اهرمع طسوأ يف يهو حالصلاب ةروهشم أبس نم ةأرما : س

 ديري نم دلبلا نايعأ نم دجويو مرحم اهل سيل نكلو مالسإلا ةجح تدارأو ةخوخيشلا



 ةرمعلاو جملا لئاضف هم”
 ا ا ا ب ا ا هه ههنا نسم عسا د ص سم

 اذه عم جحت نأ ةأرملا هذهل حصي لهف . همراحم نم ةوسن هعمو حالصلاب روهشم جحلا

 مدعل . جحلا اهنع طقسي مأ اهيلع بقارم لجرلاو . ةوسنلا عم نوكت هتوسنو ريخلا

 انفلتخا اننأل . مكيف هللا كراب انوتفا . لاملا ةيحان نم ةعيطتسم اهنأ عم اهمرحم دوجو

 . . ناوخإلا ضعب عم .

 . 2: يليامب ةنجللا"'تباجأ دقو

 نم اهل ةبسنلاب مرحملا نأل . جحلا اهيلع بجي ال اهل مرحم ال يتلا ةأرملا 000
 سائلا ىلع هلو» : ىلاعت هللا لاق . جحلا بوجو يف طرش ليبسلا ةعاطتساو « ليبسلا

 اهعمو الإ هريغ وأ جحلل رفاست نأ اهل زوجي الو # اليبس هبلإ عاطتسا نم تيبلا جسح '
 . موي ةريسم رفاست ةأرمال لحي ال » :لاق ( و ) هنأ يراخبلا ىور امل . اهل مرحم جوز

 امهنع هللا يضر سابع نبا نع اضيأ ملسمو يراخبلا هاور املو مرحم يذ عم الإ ةليلو .
 . ةأريملا رفاست الو , مرحم وذ اهعمو الإ ةأرماب لجر ولخي ال لوقي ( ك5 ) يبنلا عمس هنأ

 ينإو , ةجاح تجرخ يتارمآ نإ هلا لوسر ايي : لاقف لجر ماقف مرحم ئذ عم الإ

 . نسحلا لاق لوقلا اذهبو . كتأرما عم جحف قلطناف : لاق اذكو اذك ةوزغ يف تيتكا

 مومع عم هقافتال حيحصلا وهو يأرلا باحصأو رذنملا نباو قاحسإو دمحأو يعخنلاو
 يعفاشلاو كلام كلذ يف فلاخو مرحم وأ جوز الب رفسلا نم ةأرملا يهن ثيداحأ

 رهاظب لوقلا اوكرت رذنملا نبا لاق هيلع هل ةجح . اطرش مهنم لك طرتشاو يعازوألاو
 .. هيلع هل ةجح ال اطرش مهنم لك طرتشاو ثيدحلا .

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم ائيبن ىلع هللا ىلصو

 ةنجللا - م7١ ةوعدلا

 م

 حدي مأو تام نم
 هلام نم هنع ندي

- 

 نع لأسيو هلام نم جحي نأ ىصوأو .جحلا ةضيرف ضقي ملو تام لجر : : صا

 ش ؟ هسفنل هجح لثم ريغلا جح لهو ةجحلا ةحص

 بجو اهبوجو طورشل لمكتسم وهو جحلا ضقي ملو ملسملا تام اذإ : باوجلا



 همم 00000000 5 10 سروعرتس
 952 حي 5 سا جدع وحس

 / لأ 4 ىدأ ناك ! هلم نمم
 يف أزجأو هنع هججح حص هسفن ن رع عيمحأا ةمحير ىدأ دق ناكو جحا 3 01

 لقأ وأ هسفن نع هّجحك وه له هريغ نمع ء ١! جح مهل 1 كك ( | يضف يونقت امأو هدع ضرفل وقس

 اذإ جحلاب ةردابملا هيلع بجاوسلا نأ كش الو هناحبص هللا ىلإ مجار ذف رثكآو
 . ريخأتلا مثإ نم هيلع ىشخيو كلذ ىلع ةلادلا ةيعرشلا ةلدايبر تومي نأ لبق عاطتسا

 زاب نبا - ةوعدلا

 ان ام ذل

 جحلا يف ةباينلا
 ساسأ ىلع ةأرمال هيبأ ةجح ىطعأف ةجحب هتدلاوو هدلاو نم لك ىلع قدصت هن

 : : يلي امب تباجأ لاؤسلل ةنجللا ةسارد دعبو

 ناسحالاو ربلا باب نم اذههف ةجحب كنادلاوو كدلاو نم لك ىلع كدقدص امأ: 3 0

 . ربلا اذه ىلع رجألا كل لزجي هللاو ١

 . . اهب جحيل اهجوزل اهعفدت ةأرمال كدلاو اهب جحي نأ ديرت يتلا دوقنلا كميلست امأو

 جحلا يف ةباينلاو . زئاج اذه يف ليكوتلاو تفصو ام ىلع ةأرملا هذهل كنم ليكوت اذهف
 نع هب جحتل ةأرملل هعفدت اميف لاحلا كلذكو هسفن نع جح دق بئانلا ناك اذإ ةزئاج
 نع ةتباثلا ةلدألا دورول ةزئاج لجرلا ن نعو ةأرملا نع جحلا يف ة ةأرملا ةباين نإف كمأ

 نميف ىرحتي نأ جحلا يف بيني نأ ديري نمل يغبني نكل كلذ يف ( هيَ ) هللا لوسر
 قيفوتلا هللابو بجاولاب همايق ىلإ نئمطي ىتح ةنامألاو نيدلا لهأ نم نوكي نأ هبينتسي
 . ملسو هبحصو هلأو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو

 ةنحللا- ٠/54 ةوعدلا

 هه #

 حدلل ةعاطتسالا ىنعم
 يهام ؟ةنس لك برغملا لبق دحاو مويب مايصلا رئازجلا أدبت اذامل : س

 هتدوع دعب مأ ةمركملا ةكم ىلإ ههجوت دنع ربكأ هباوث لهو ؟ جحلل ةبسنلاب ةعاطتسالا

 ؟ الوأ هلمع ثيح انه ىلإ مأ ؟ هنطو ىلإ اهنم داع اذإ ربكأ هللا دنع هرجأ لهو . اهنم



 ةرمعناو جحا لباصم 5

 يف برغملا رئازبجلا مدقت نم هنع لئس اميف رمألا ةقيقح ىلإ لوصولا : ج

 باوجلا هيف ىنبيل نيتلودلا يف نيلوؤسملا ىلإ هيف عجري ةنس لك مويب ناضمر موص
 ماود نم دكأتلا دعب امهيلإ لاؤسلا اذه هجويلف « فرعأ هب امهو « نيتلودلا عقاو ىلع
 : . لئاسلا هركذ ام ىلع ةنس لك مدقتلا

 تالصاوملا نم كلم. نأو ندبلا حيحص نوكي نأف جحلل ةبسنلاب ةعاطتسالا امأ
 « هلاح بسح كلذ ةرجأ وأ ةباد وأ ةرايس وأ ةرئاط نم مارحلا هللا تيب ىلإ هب لصي ام
 هتقفن همزلت نم تاقفن نع ادئاز كلذ نوكي نأ ىلع «٠ . ًابايإو ًاباهذ هيفكي ًاداز كلمي نأو

 وأ جحلل اهرفس يف اهل مرحم وأ جوز ةأرملا عم نوكي نأو هجح نم عجري ىتح
 . ةرمعلا

 نم بنجت امو كنسن نم هبا ماق امو هلل هصالخإ ردق ىلعف هجح باوث امأو
 لبق تاموأ ماق وأ عجر ءاوض . ذهج نم هلمحتو لام نم هلذب امو هجحل لامكلا تايفانم
 نأ فلكملا ىلغو ..همازج ىلوتي يذلا وهو . هلاحب ملعأ هللاو . هدعب وأ هجح مامت

 هبر ىري هنأك انطايو ارهاظ ةيمالسالا ةعيرشلل هتقفاوم هيف يعاريو ٠ هلمع مكحيو لمعي
 ميحر هناحبس هنإف هللا ىلإ امع ثحبي الو هيلع علطمو هاري هللاف هري مل نإو هنإف
 كيلعف ءادحأ كبر ملظي الو تائيسلا نع وفعيو ثانسحلا مهل فعاضي . هدايعب
 . قفوملا هللاو . ميحرلا فوؤرلا لدعلا مكحلا هلل هللام عدو كسفنب

 ةنجللا- 416 ةوعدلا
© © 

 مردلا مامدل سيل

 هريغ نع ةزيم

 ةيعكلا « ءامض فديو ةيركملا كب ىلإ بهذت هيوم لجأ برق اذإ ةزونملا ةنيدملاب ةمامح
 ؟ ال مأ حيحص اذه لهف ؛ . لايمألا نم ةفاسم ريطت نأ دعب تومت مث اهل عادوك ف ممفرشملا

 |. .انوديفأ:“.:

 : : يلي امب ةنجللا تباجأ دقو

 مامحللا نم اهريغ نود اهصخت ةزم ةمركملا ةكم ةدكم مامحل الو ةيدملا مامحلا , سيل
 ني



 هنو ةرمهلاو 2 ١
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 يف مادام مرحم ريغ وأ ةرمعلا وأ جحلاب مرحمل هريفت الو هديص زوجي ال هنأ ىوس

 « ةرمعلا وأ جحلاب مرحملا ريغل ريغل هديص لح امهنع جرخ اذإف . ةنيدملا يف وأ ةكم مرح

 ( لل ) هلوق مومعلو « مرح متنأو ديصلا اولتقت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايإ : ىلاعت هلوقو
 يل تلحأ امنإو ؛ يدعب دحأل لحت الو يلبق دحأل لحت ملف ةكم مرح هللا نإ » :

 هاور ثيدحلا « . . اهديص رفني الو اهرجش دضعي الو اهالخ ىلتخي ال . راهن نم ةعاس
 ال . اهيتبال نيب ام ةنيدملا تمرح ينإو . ةكم مرح ميهاربإ ْنِإ » ( و ) هلوقو يراخبلا

 ةنيدملاب ةمامح يأ نأ ىعدا نمف ملسم هاور . «اهديص داصي الو ءاههاضع عطقي .
 ال ائيش ىعدا دق لهاج وهف ةبعكلا :ءاوهب ترمو ةكم ىلإ تراط اهلجأ اند اذإ ةرونملا

 سفن يردت امو» : ىلاعت لاق « هللا الإ اهملعي ال لاجالا نإف ةحصلا نم هل ساسأ ْ
 ىوعدف اهلوح رمتعا وأ جح نم فاوطب نوكي امثإ ةبعكلا عادوو « تومت ضرأ يأب |

 اهيلع أرجي ال ةبذاك ىوعد اهقوف ناريطلاب ةبعكلا عدوي هنأو هلجأ وند ملعي مامحلا نأ
 انيبن ىلع هللا ىلصو . ناعتسملا هللاو هدابع ىلعو هللا ىلع بذكلا يرتفي لهاج الإ ْ
 ةنجللا 1/54 ةوعذلا . ملسو هبحصو هلو دمحم إ

4 #6 

 عربتلا مأ ةلفاقلا دح

 نم الدب هل زوجي له ىرخأ ةرم جحي نأ هل رسيتو جحلا ةضيرف ىدأ نمل ةبسنلاب : س
 يف نيملسملا نيدهاجملا ىلإ جحلا تاقفن ةميقب عربتي نأ كلت ةيناشلا ةرملل ججلا
 مكازمج انوديفأ . . ضرف داهجلل عربتلاو عوطت ةيناشلا ةرملل جحلا نأ ثيح ناتسناغفأ
 . ءازجلا ريخ نيملسملا نع هللا

 يف نيدهانجملل يناثلا جحلا ةقفنب عربتي نأ هل لضفألاف ةضيرفلا جح نم : ج 01
 يبنلا لوقل ناتسكابلا يف نيئجاللا مهنم نيرجاهملاو ناغفألا نيدهاجملاك هللا ليبس
 لاق يأ مث لئاسلا لاق . . هلوسرو هللاب ناميإ لاق لضفأ لمعلا يأ لئس امل ( 5 )
 .هروربم جح لاق يأ مث لئاسلا لاق .هللا ليبس يف داهجلا
 ةلقاسلا جسح هب دارملاو داهجلا عب . .. جحا لعجف هتحص ىلع قفتم
 نيحيحصلا يفو . ةعاطتسالا عم مالسإلا ناكرأ نم نكر ضورفملا جحلا نأل

 ةماعلا ع



 . ىزغ دقف رسيخب هلهأ يف هفلخ نمو ىزغ دقف ايزاغ زهج نم لاق هنأ ( و ) يبنلا نع

 نم ةيداملا ةدعاسملا ىلإ ةجاحلا دشأ يف هللا ليبس يف نيدهاجملا نأ كش الو

 . امهريغو نيروكذملا نيثيدحلل عوطتلا جح يف ةقفنلا نم لضفأ مهيف ةقفنلاو مهناوخإ

 زاب نبا سة 16 ةوعدلا . قيفوتلا هللابو

© 4# © 

 مث طاوشأ ةسمخ اوعس

 مهلاحر ىلإ اوبهذ

 نم اوصجرخ مث طاوشأ ةسمخب اوتأف ةورملاو افصلا نيب اوعس ةعامج : سس

 ؟ مكحلا امف مهلاحر ىلإ اولوحن نأ دعب الإ نييقابلا نيطوشلا اوركذي ملو ىعسملا

 نيطوشلا اوركذتي ملو مهلاحر ىلإ اوبهذ مث طاوشأ ةسمخ اوعس نيذلا ءالؤه : َج

 ةالاوملا نأل باوصلا وه اذهو جرح الو نيطوشلا اولمكي ىتح عوجرلا مههلع نيريخالا

 باوصلا نكل سأب الف هلوأ نم هوداعأ نإو حجارلا ىلع طرتشت ال يعسلا طاوشأ نيب

 . كلذ يف ءاملعلا يلوق نم حجرألا وه اذه اولمكيو نيطوشلاب اوتأي نأ مهيفكي هنأ

 زاب نباس 165 ةوعدلا

4# # 2# 

 نأ لبق جدلا يف ىعس

 فوطي

 ىعسي نأ فاوطلا ةداعإ دعب هيلع له فوطي نأ لبق ىعسف ردي مل رمتعم : س

 ؟ ةيناث

 عم تجرخ لاق كيرش نب ةماسأ ىلإ حيحص دانسإب هنئس يف دوادوبأ ىور : ج
 وأ فوطأ نأ لبق تيعس هللا لوسر اي لاق نمف هنوتأي سانلا ناكف اجاح ( 6 ) يبنلا

 ملسم لجر ضرع ضرنقا لجر ىلع الإ جرح ال لوقي ناكف ائيش ترصخأو ائيش تمدق .

 ةنجللا 857 ةوعدلا ' . كلهو جرح يذلا كلذف ملاظوهو



 ةرمعلاو جهلا لئاضف
 هرمما/

 طوخ كرت نم
 رذعل عادولا فاوط نم

 ؟ ءيش انيلع لهف عباسلا طوشلا مامتإ نم يهو اهوخأو انأ نكمتن ملو مرحلا جراخ اهلمح ىلإ تررطضاف يتجوز ىلع يمغأ عادولا فاوط نم سداسلا طوشلا ةياهن يف هنأ الإ دمحلا هللو انجح انممتأو ةعامج يعمو تججح لوقي كلذك لأسيو
 عادولا فاوط نال رافغتسالاو ةبوتلا عم . ةيحضلاك بوبيعلا نم ميلس نأضلا نم عذج وأ زعملا نم ينثوأ منغلا نم سأر وأ ةرقب عسيس وأ ةندب عبس وه بجاولا مدلاو مد هكرت يفو . ةكم نم جورخلا ديري جامح لك ىلع بجاو عادولا فاوط نآل مرحلا ءارقفل ةكم يف حبذي مد مكنم دحاو لك ىلعف عادولا فاوط اوديعت مل متنك اذإ : باوجلا

 ' . ملعلا لهأ دنع ضئاحلا مكح اهمكح ءاسفتلاو . هيلع قفتم ( ضئاحلا ةأرملا نع ففخ هنأ الإ تيباب مهتم ظ رخآ نوككي نأ سانلا رمأ امهنع هللا يضر سابع نبا لوقلو هحيحص يف ملسم هجرس ( تيبلاب هدهع رخآ نودكي ىتح مكنم دحأ نرشفني ال ( و ) ينلا لوقل هكرت زوجي ال
 راب نباس ٠ ةوعدلا

 هع

 لخاد فاوطلا

 رجحلا

 ؟ فاوطلا ءانثأ ليعامسا رجح نسم لخدي نأ تيبلاب فاوطلا ءانثأ رمتعملا وأ جاحلل حصي له : ص

 هللا لوقل تيبلا نم رجحلاو تيبلاب فاوطلا نأل هلعف ول كلذ هئزجي الو ليعامسا رجح نم لدي نأ لفن فاوط وأ ةرمع وأ جح يف تيبلاب فئاطل زوجي ال :ج
 هللا يضر ةشئاع نع هريغو ملسم ىور املو 4 قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو » ىلاعتو هناحبس
 تلانق ظفل يفو تيبلا نموه لاقف رجحلا نع ( و ) هللا لوسر تلأس : تلاق اهنع
 . . تيبلا نم رجحلا نإف رجحلا يف يلص لاق تيبلا يف يلصأ نأ ترذن ين

 ةنحللا م57 ةوعدلا 1 1
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 همم
 ةرمعلاو جحا لئاضف

 عادولا فاوط بجي له

 رمتعملا ىلع

 لهف اعوطت ةرمعلا ءادإب موقأ ةثالث وأ نيرهش لكو فئاطلا ةنيدم نكسأ انأ : س

 ؟ ال مأ يلع بجاو عادولا فاوط

 نوكي ىتح دحأ نرفني الو ٠ ( و ) هلوقب ىنعملا نايب يف ملعلا لهأ فلتخا : 3

 جحلا لامعأ ءاضقنا دعب ةكم نم رفن نم هب دارملا له« « ملسم ءاور تيبلاب هدهع رخآ

 ناك نإ هترمع لامعأو اجاح ناك نإ هجح لامعأ ء ءاهنإ دعب اهنم رفن نم وأ جاح وهو.

 .ال وأ ًارمتعموأ ًاجاح ناك ءاوس ًاقلطم ةكم نم رفن نم د دوصقملا نأ وأ 000

 . عادولل فوطت نأ البقتسم ةرمعلا تيدأ أدإ كل يغبنيف

 * ع

 فاوط .انثأ تضاح
 لأ

 خيرات نم مايأ ةسمخ ذنم ةيرهشلا ةداعلا تءاجو جحلا ىلإ ةأرما ترفاس

 نيحو ةداعلا نم رهطت مل يهو مارحالا تدقعو تلستغا تاقيملا اهلوصو دعبو اهرفس

 ةرمعلا وأ جحلا رئاعش نم اشيش لعفت ملو مرحلا جراخ تلظ ةمركملا ةكم ىلإ اهلوصو

 مث ةرهاط يهو ةرمعلا كسانم عيمج تدأو تلستغاو ترهط مث ىنم يف نيموي تثكمو

 جحلا كسانم تلمكأو تحتسا اهنأ الإ جحلل ةضافالا فاوط يف يهو اهيلإ مدلا داع

 : كلذ مكح امف مهدلب ىلإ اهلوصو دعب الإ اهيلو ربخت ملو

 هجوتت نأ ةروكذملا ةأر ملا ىلعف لئاسلا هركذ ام وه عقاولا ناك اذإ - : باوجلا

 فاوطلا نم الدب اهجح نع فاوطلا ةينب طاوشأ ةعبس قيتعلا تيبلاب فوطتو ةكم ىلإ

 نم ناكم يأ يف وأ ماقملا فلخ نيتعكر فاوطلا دعب يلصتو . هيف تضاح يذلا

 . اهجح متي كلذيو مرحلا

 نأل جحلا دعب اهعماج دق جوز اهل ناك نا اهئارقفل ةكم يف حبذي مد اهيلعو

 ديعلا موي ةرمجلا يمرو ةضافإلا فاوط دعب الإ اهعامج اهجوزل لحي ال ةمرحملا

 . اهسأر نمريصقتلاو

 لبق ةرمعب ةمتمتم تناك اذإ عسن مل تناك نإ ةورملاو افصلا نيب يعسلا اهيلعو

 ةنجللا -- 6١/ ةوعدلا

 ءايذ هتامكأو ةضلافإ



 ةرمعلاو جح لئاضف 0 1 0
 هم

 فاوط عم تعس دق تناك اذإ ناث يعس اهيلع سيلف ةدرفم وأ ةنراق تناك اذإ امأ جحلا
 . مودقلا

 نمو ضيحلا نيح اهفاوط نم تلعف امم ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ ةبوتلا اهيلعو
 ةدملا هذه فاوطلا اهريخأت نمو .. عقو دق ناك نإ فاوطلا لبق ةكم نم اهجورخ
 زاب نبا 489 ةوعدلا . اهيلع بوتي نأ هللا لأسن ةليوطلا

+ * #» 

 يولعلا قباطلا يف فاوطلا
 مودلل

 يف تعجر املو هاه 11٠ ةنس » يضاملا ماعلا يف اجاح تنك دقلوه يلاؤس
 ةبعكلاب فاوطلا ىلإ تبهذ ةرشابم سمشلا لاوز دعب قيرشتلا مايأ نم يناثلا مويلا
 ىلإ ىنم رخآ يف نئاكلاانمايخ عقوم نم يباهذ ناكو عادولا فاوط
 هاندجو مرحلا ىلا انلصو املو مادقالا ىلع ًاريس مرحلا ىلا مجرسملا
 ارهظ تقولا ناكو دجسملا يف ةقورألا ىلإ مهفاوطب اولصي نأ نوداكيو سانلاب اظتكم

 خويش ضعب تلأس جحلل ماعلا اذه يف انبهذ املو . اندلب ىلإ انبهذو انفطو سمشلاو
 ةمحز ةرثنكل لاق نم مهنمف ىنم يف داشرالاو ةوعدلاو ءاتفالاو ةيملعلا ثوحبلا تارادإ
 نال زوجي ال لاق نم مهنمو . قوف اوفوطي نأ ساب الف ةقورألا تحت مهفاوطو سانلا
 . ةطقنلا هذه نايب مكتحامس نم وجرأ ةبعكلا ىوتسم نم ىلعأ يولعلا قباطلا ىوتسم

 . حيحص مكفاوطو مكيلع جرح الف ركذ امك عقاولا ناك اذإ : يلي امب تباجأو
 . ملسو هبحصو هلاو دمحم انيب ىلع هللا ىلصو قيفوتلا هللابو

 نة اع اعلا

 فوطي نأ لبق تام
 ةضافالا فاوط

 وأ هنع فاطي له يفوت مث ء ةضافالا فاوط ادع ام جحلا لامعأ متأ نم مكح : س
 ش ؟ال

 ةنجللا 8147 ةوعدلا



 ةرمعلاو جحلا لئاضف 58 كل

 فاطي ال كلذ لبق تام مث ةضافالا فاوط ادعام جحلا لامعأ متأ نم : ج
 ذإ ( ةقي ) هللا لوسر عم فقاو لجر امنيب ٠ ؛ امهنع هللا يضر سابع نبا لوقل هنع
 ءامب هولسغا » : لاقف ( 5 ) يبنلل كلذ ركذف . تامف هتصقوف هتلحار نع عقو

 موي هثعبي ىلاعت هللا نِإف . هسأر اورمخت الو . هوطنحت الو . هيبوث يف هونفكو ١ ردصو

 ( قي ) ىبنلا رمأي ملف . نئسلا باحصأو ملسمو يراخبلا هاور . . ؛ ايبلم ةميقلا

 مل ثيحب همارحإ ىلع هئاقبل . ايبلم ةمايقلا موي هشعبي هللا نأب ربخأ لب , هنع فاوطلاب

 ةنجللا 7٠١ ةوعدلا
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 فاوطلا نع يعسلا ريخأت
 مايأ رخخأ دعب سمشلا تبرغ ىتح عسي ملو ةضافالا فإوط فاط نم مكح ام: رس

 مايأ دعبو مويلا ب ذ نم سمشلا بورغ دعب ىعس اذإ يعسلا مكح امو قيرشتلا

 ؟ قيرشتلا

 يف كيلع جرح الو حيحص قيرشتتلا مايأ دعب وأ قيرشتلا مايأ رخآ كيعس : ج
 نوكي نأ لامكلا نم نكل فاوطلاب الصتم نوكي نأ هتحضص طورش نم سيل هنأل هريخأت

 . ( 85 ) يبنلاب ايسأت هب الصتم فاوطلا دعب
 ةنجللا 8557 ةوعدلا
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 ثوحبلا تاراحإل ةماعلا ةسائرلا ىلإ تحرو
 داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفالاو ةيملعلا

 ع ل

 : ةيلاتلا ةلئسألا

 فاطو ةينامث موي مرحأو ىنم يف نيذلا دونجلا نم يدنج جصح : لوألا لاؤسلا

 لبق اهنم لزنو تافرع ىلإ ةرشع ةيناثلا ةعاسلا دعص ةعست مويو « مويلا كلذ ىعسو

 ىتح مهعم سلجو رسحم يداو يف هايوخأ ماسخ ىلإ مويلا كلذ نم ةعبارلا ةعسلا

 . اريخ هللا مكازج انوديفأ صقان مأ حيحص هجح له قلحو ىمرو رشاعل .هويلا



 كس م ا اد

 اسيل هنم الصح ناذللا يعسلاو فاوطلاو حيحص ةيناصمث موي همارحإ : باوحلاو

 مرحلا لخاد نم مرحأ هنأل . هيعسو جحلا فاوط نع نائزجي الو هقح يف نيعورشم
 ةفرع نم هلوزنو ءيش هيف هيلع سيل ةرشع ةيناثلا ةعاسلا ةعسن موي ةفرع ىلإ هدوعصو

 بورغ ىلإ ةفرع يف ءاقبلا هيلع بجاولاف زئاج ريغ مويلا كلذ نم ةعبارلا ةعاسلا لبق
 نم ةيحضأ ءىزجي ام مهو مد هيف هيلع بجي ابجاو كرت بورغلا لبق هلوزنبو سمشلا
 ءارقف ىلع محللا عزويو مرحلا يف حبذي ةرسقب عبس وأ ةندب عبس وأ زعملا وأ نأضلا
 يف هايوخأ مايخ ىلإ ةفرع موي نم ةعبارلا ةعاسلا لبق ةفرع نم لزن هنأ امبو . مرحلا
 كلذك رمألا ناك اذإو ةفلدزمب تيبملا كرت هنأ ىلع لدي اذهف مهعم سلجو رسحمم يداو
 وأ زعملا وأ نأضلا نم ةيحضأ ءىزجي ام حبذ هيلعو جحلا تابجاو نم ابجاو كرت دقف
 ديعلا موي هيمرو . مرحلا ءارقف ىلع عزويو مرحلا يف حبذي ةرقب عبس وأ ةندب عبس
 لئاسلا نال جحلا لامعأ نم يقب ام ىلإ باوجلا يف ضرعتي ملو هقلح كلذكو حيحص

 ةنجللا - 5 ثوحبلا . اهنع لاؤسلل ضرعتي مل
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 ضيرملاو زجاعلاو عادولا فاوط امهمزلي ءاسفنلاو ضئاحلا له : يناثلا لاّؤسلا
 لاق نم مهنم اوقباطت ام ءاملعلا نكلو ىنم يف اذه ثدح امدنع تلأس يننأ ملعلا عم
 . عادولا فاوطب نيتأي نأ مزلي لاق نم مهنمو عادولا فاوط نهمزلي ام

 هب فاطيف زجاعلا امأو عادو فاوط ءاسفنلا الو ضئاحلا ىلع سيل : باوجلاو
 هدهع هرخآ نوكي ىتح مكنم دحأ نرفني ال ( 5) يبنلا لوقل ضيرملا اذكهو الومحم
 نأ سانلا رمأ لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع نيحيحصلا يف تبث املو تببلاب
 ام رخآ ثيدح يف ءاجو ضئاحلا ةأرملا نع ففخ هنأ الإ تيبلاب مهدهع رخآ نوكي
 ةنحللا - 5 ثوحبلا 1 عادو اهيلع سيل ضئاحلا لثم ءاسفنلا نأ ىلع لدي

 «# ب *#

 الهاج اروظحم لمع نم
 . ءارقش ىسيعلا دعس زيزعلا دبع : لأسي

 ؟ ايسان وأ الهاج ةعستلا مارحالا تاروظحم نم اروظحم لمع نم مكح ام



 ةرمعلاو جحلا لئاضف 4
 ل رجب 1

 ا

 نم اذكهو ةيدف الو هيلع مثإ الف ايسان هرفظ وأ هرعش نم ذخأ نم : باوجلا

 هلوق يف كلذ ىلع ةذخاؤملا عفر هللا نإف ايسان اطيخم سبل وأ هسأر ىطغ وأ بيطت

 ىلاعت لاقو . تلعف دق لاق هللا نأ حيحصلا يفو( انأطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤت ال انبر )

 ىفع ) ثيدحلا يفو « مكيولق تدمعت ام نكلو هب متاطخأ اميف مكيلع حانج الو )

 ملو هيف اومكح نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نألو فالتإ هنأل دمعلاك نايسنلاو

 يسانلا ىلع ةيدف الو مثإ ال هنأ باوصلا لعلو ءىطخم وأ دماع تنأ له هولأسي

 . ةيالا « ادمعتم مكنم هلتق نمو )9 ىلاعت هلوقل لهاجلاو

 هيفف ةرشابملاو ءطولا امأف . هيف ةيدف الو الهاج ولو حصي الف حاكتلا دقع امأف

 دعبيو نينثا نيب نوكي هنألو تاروظحملا رهشأ هنال روهمجلا دنع نايسنلا عم ةيدفلا

 . ملعأ هللاو هريغك نايسنلاو لهجلاب هرذع مهضعبو طوحألا وهو امهنم نايسنلا عوقو

 ني ربج نبا 5ا/ ةماميلا

* #5 

 جدلا يف مالتحالا

 : يلاتلا لاؤسلا هللا دبع حلاص رمع جاحلا لصرأو

 لهف لسغلا نم نكمتا ملو تمودت ىنم يف اناو ةليل يفو جحلا ةضيرف تيدأ

 . ءيش يلع
 الو هجح ىلع رثؤي ال ةرمع وا جح مارحإب سبلتم وه نمم مالتحالا : باوجلا

 ةبانجلا لسغ |ستغي هنإف كلذ هنم لصح نمو نالطبت الف هترمع ىلع
 نم هظاقيتسا دعب

 . كرايتخاب سيل مالتحإلا نأل كيلع ةيدف الو مونلا
 ةنحللا م16 ةوعدلا

 1 وع * ©

 يف ةأرعأ سم نع
 فاوطلا

 ةيبنجأ ةأرما مسج سمالو ديدش ماحز يف ةضافالا فاوط فوطي ناك لجر : س

 ؟ ال مأ ءوضولا ىلع اسايق ديدج نم ءأدبيو هفاوط لطبي له هنع



 رضي ال ناكم يأ يف ةمحزلا لاح وأ هفاوط لاح ةأرملا مسج ناسنالا سمل : ج
 لمه ةأرملا سمل يف سانلا عزانت دقو ءاملعلا يلوق حصأ يف هءوضو رضي الو هفاوط
 فقلطم ضقني ليقو ًاقلطم ضقني ال ليق : لاوققأ ىلع ءوضولا ضقني
 باوصلاو لاوقألا هذه نم حصجرألاو ةرهشلا عم ناك نإ صضقلي ليقو

 ال اهلبق وأ ةأرملا سم اذإ لجرلا نأو اقلطم ءوضولا ضقني ال هنأ اهنم 1 0
 ءيشب ةضقتنم اهنأب لوقلا زوجي الف ةراهطلا ةمالسو ءوضولا ةمالس لصالا نالو أضوتي ملو ىلص مث هئاسن ضعب لبق ( لَو ) لوسرلا نأل لاوفألا حصأ يف هؤوضو ضقتني
 وأ > : ىلاعت هلوق امأ اقلطم ةأرملا سملب ءوضولا ضقن ىلع لدت ةمئاق ةجحب الإ
 ىرخألا ةءارقلا اذكهو عامجلا هب دارملا نأ اهريسفت يف باوصلاف » ءاسنلا متسمال
 هب دارملا سيلو ةعامجو سابع نبا لاق امك عامجلا اهب دارملاف 4 ءاسنلا متسمل وأ ف
 وه كلذ يف باوصلا لب هنع هللا يضر دوعسم نبا نع ىورب امك ةأرملا سم درجم
 فاوطلا يف ةأرما مسج سم يذلا نأ ملعي اذهبو ةعامجو سابع نبا هلوقي امك عامجلا
 جرخي مل 5 حسيحص هؤوضوف اهلبق وأ هتاأرمأ سمولو ءوضولا اذكهو حيحص هفاوط نأ

 زاب نبا - 465 ةوعدلا . هيت هم
300 ْ 

 يتحلاو نع ححأ له 7
 رجاتسا مأ

 هب اقوثوم اصخش اهتجح ىلع ترجأ دقو نسلا ريغص انأو يتدلاو تيفوت -: س
 . جح هنأ يبراقأ ضعب نم تعمس دقو ادحأ امهنم فرعأ ال انأو يفوت يدلاو اضيأو

 . اركشو يتدافإ وجرأ 9؟ جح هنأ تعمس انأو هل ةجحب موقأ له يدلاو اضيأو

 يعرشلا هجولا ىلع كجح لامكإ يف تدهتجاو كسفنب امهنع تججح نإ -: ج
 . سأب الف ةنامألاو نيدلا لهأ نم امهنع جحي نم ترجأتسا نإو ٠ لضفالا وهف

 نأ كل عرشي كلذ يف هبينتست نم اذدكهو ةرمعو اجح امهنع يدؤت نأ لضفألاو
 . كنمو انم هللا لبقت امهيلا كناسحإو امهل كرب نم اذهو رمتعيو امهنع جحي نأ هرمأت

 زاب نبا ع 47» ةوعدلا
 #ا# *#



 ةرمعلاو جيلا ,لئاضلا 03 ه9

 ملاذ ذا
 ا ا اا

 رمتعت نأ لبق تضاد
 رفطت ىتح ءاقبلا اهنكمي الو

 رطضم اهمرحمو . تضاح ةكم ىلإ اهلوصو دعبو . ةرمعب ةمرحم ةأرما تمدق: س

 ؟ مكحلا امف , ةكمب دحأ اهل سيلو « اروف رفسلا ىلإ

 اهمرحمو ةمرحم يهو فاوطلا لبق ةأرملا ضيح نم ركذ امك رمآلا ناك اذإ : ج

 ضيحلا نم ةراهطلا طرش اهنع طقس ةكمب جوز الو مرحم اهل سيلو اروف رفسلل رطضم

 اهل رسيت ْنِإ الإ , اهترمعل ىعستو فوطتو رفنتستف ةرورضلل فاوطللو دجسملا لوخدلن
 روف دوسعتو رفاستف : ةنؤملا رسيو ةفاسملا برقل . مرحم وأ جرز عم دوعتو رفاست نأ

 هللا ديري ط : لوقي ىلاعت هللا نإف « ةرهطتم يهو اهترمع فاوط فوطتل اهضيح عاطقنا

 : لاقو « اهمسو الإ اسفن هللا فلكي الط : لاقو 4 رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب

 لوسر لاقو « متعطتسا ام هللا اوقتاف ) :لاقو .# جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج امو »

 نم كلذ ريغ ىلإ ثيدحلا ؛ ( متعطتسا ام هنم اوتثآف رمأب مكترمأ اذإ ) ( يو ) هللا

 خيش مهنم ملعلا لهأ نم ةعامج انركذ امب ىتفأ دقو جرحلا عفرو ريسيتلا صوصن
 . امهيلع هللا ةمحر ميقلا نبا ةمالعلا هذيملتو ةميمت نبا مالسإلا

 ةنجللا - /64 ةوعدلا

 * * م

 اهبهذف ةعامج عم ادرفم مرح
 لمعي اذامف ةنيحملا ىلأ

 ةنيدملا ىلا رفسلا نوديري يتعامجنو ًادرفم تمرحأو جحلل ةعامج عم تئج : س

 . ةليلق مايأ دعب ةرمعلا ءادأل ةكمل عجرأو ةنيدملا ىلإ بهذأ نأ يل لهف

 نإف ةرايزلل مهعم رفاس مث ًادرفم جحلاب مرحأ دقو ةعامج عم جح اذإ : ج

 مرحي مث لحي مث رصقيو ىعسيو اهل فوطيو ةرمع همارحا لعجي نأ هل عورشملا
 كلذب ( 7 ) يبنلا رمأ انمك عتمتلا يده هيلعو ًاعتمتمكلذب نوكيو هتقو يف جحلاب

 . يده مهعم سيل نيذلا هباحصأ

 زاب نبأ 464 ةوعدلا



 هةد ةرمعلاو جحلا لئاضف
 11000 اا 5266762262 6©6©؟ئ 7 070707022 ا يي يي يبل

 نيلعنلا سبل اذإ مردملا
 نيبروجلا وأ

 وأ املاع وأ الهاج ناك ءاوس ابارش وأ نيلعن ةمرحملا وأ مرحملا سبل اذإ : س
 ؟ كلذ نم ءيشب همارحإ لطبي لهف ايسان

 | مرحيل) : لاق هنأ ( لَو ) هنع ءاج هنأل نيلعن يف ركذلا مرحي نأ ةنسلا : َج
 كوشلا ىقوتي ىتح  نيلعن يف مرحي نأ لضفألاف ( نيلعنو ءادرو رازإ يف مكدحأ
 زاج نيلعن دجي مل نإف هيلع جرح الف نيلعن يف مرحي مل نإف درابلا « ءيشلاو ءاضمرلاو

 هنع تبث دقو ملعلا لهأ نيب فالخ ىلع ؟ال مأ امهعطقي لهو  نيفخ يف مرحي نأ هل |
 ( نيبعكلا نم لفسأ امهعطقيلو نيفخ سبليلف نيلعن دجي مل نم ) : لاق هنأ ( 5 )
 نم لفسأ امهعطقيلو نيفخ سبليلف نيلعن دجي مل نم ) : لاق هنأ ( هو ) هنع ءاجو
 نأ نيلعن دجي مل نم رمأ هنأ ) تافرع يف عادولا ةجح يف هتبطخ يف ءاجو ( نيبعكلا
 لوألا رمألا نأ مهضعب لاقف كلذ يف ء ءاملعلا فلتخاف ( امهعطقب رمأي ملو نيفخلا سبلي
 بوجولل ال بدنلل هنكلو خوسنمب سيل نورخآ لاقو عطق نود نم سبلي نأ هلف خوسنم

 (ةه65) يبنلا نآل خوسنم عطقلا نأ هللا ءاش نإ حجرألاو . تافرع يف هنع هتوكس ليلدب
 ةيدابلاو ةرضاحلا نم سانلا نم ريفغلا عمجلا هتبطخ رضح دقو تافرع يف سانلا بطخ

 ًاعورشم وأأبجاو عطقلا ناك ولف عطقلاب اهيف رمأ يتلا ةنيدملا يف هتبطخ رضحي مل نمم ا
 افع لو لج هلا نأو خوسنم هنأ ىلع لد تافرع يف كنإذ نع تكس املف ةمالل هيب
 . ملعأ هللاو فخلا داسفا نم هيف امل مطقلا نع دابعلا حماسو

 نم عنمت نكلو ةروع اهنال بارشلا وأ نيفخلا تسبل اذإ اهيلع جرح الف ةأرملا امأ
 بقتنت ال ) : لاق كلذ نع ىهن ( و ) لوسرلا ُّنأل نيزافقلا نمو باقنلا نم : نيئيش

 هسبلت الف عقربلاك هجولل عنصي يذلا ء ءيشلا وه باقنلاو ( نيزافقلا سبلت الو ةأرملا ش
 نأل بناجألا لاجرلا دوجو دنع ءاشت امب اههجو يطغت نأ سأيال نكلو ةمرحم يهو
 هيلع عضت نأ اهل زوجي الو اههجو تفشك لاجرلا نع نع ةديعب تناك اذإف ةروع اههجو
 الف نيديلل ناعنصي ناءاشغ امهو نيزافقلا سبلت نأ اهل زوجي الو عقربلا الو باقتلا
 زاب نبا 461 ةوعدلا . رخآ ءيشب اهيدي يطغت نكلو ةمرحملا امهسبلت
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 ةرمعلاو جحلا لئاضف دنقلا

 راجحلا يعر يف ليكوتلا

 هيمري نم تلكو دقف رامجلا يمر الإ هكسانم عيمجب تماقو جحلا تدأ ةأرمأ -: س

 انوتفا ؟ كلذ مكح امف ةضيرفلا جح وه جحلا اذه نأ املع اريغص الفط اهعم نأل اهنع

 ماحزلا يف امل اهنع ءىزجي ليكولا يمرو كلذ يف اهيلع ءيش ال ١ : باوجلا
 . لفط اهعم نم اميس الو ءاسنلا ىلع ميظعلا رطخلا نم رامجلا يمر تفو

 زاب نبا - 9*4 ةوعدلا
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 ىنم جراخ نكسلا

 ماحزلا ببسب

 اهجحو ماحزلا ةيشخ تارمجلا يمر يف ةمرحلا لكوت نأ زوجي له ١: س

 . اهسفنب يمرت وأ . ةضيرف

 . اهنع يمري نم ةمرحلا لكوت نأ تارمجلا يمر يف ماسزلا دنع زوجي : ١ ج
 ىلع ةظفاحملاو .اهفعض د وأ اهضرم لجأ نم كلذو ةضيرفلا ةجح اهتجح تناك ولو

 . اهتمرح كهتنت ال ىتح اهتمرحو اهضرع ىلعو « الماح تناك نإ اهليدح

 قيرطلاب ريسلا هسبحو هترايس دوقي نمل زوجي له : 5 س
 نأ رصعلا ةالص ىتح

 يذلاوهو . كلذ ىلع ارداق ماد ام هسفنب يمري نأ ركذ نم ىلع بجي : ١1ج

 عمو « هترايس دوقي مث يمري نأ هعسوب ناك دقو . هرايتخاب تارايسلا نيب هسفن محقأ

 نم هرمأ فيرصتل عساو تقو وهو . برغملاو رصعلا نيب ام هل يقب دئاقلا اذهف كلذ

 . هتقو يف رصعلا ةالصو يمرلا لجأ

 دودح جراخ انكسو . اهيف ةمحزلا ةدشل ىنم يف نكسلا انل لصحي مل : ” س

 ؟ ال مأ زئاج اذه لهف ء ىنم.



 ا ل ا هذال ةرمعلاو جحا لئاضف

 ىلع لوصحلل هعسو لذبو هذهج جاحلا ثحبو ىنم يف ماحزلا دتشا اذإ : ” ج

 ىلصو ةرورضلل . اهجراخ لزني نأ هل زاج كلذ هل رسيتي ملف ىنم يف هب لزني ناكم

 ةئحللا س /54 ةوعدلا . ملسو هلآو دمحم انيبن ىلع هللا

 ع« جا#

 مردلا خراخ هيده جبذ

 زوجي لهف اهيف نم ىلع اهعزوو قيرشتلا مايأ تافرع يف هيده جاح حبذ : س
 تافرع يف هيده حبذ اذإو . .؟ !دماعوأ مكحلا الهاج ناك اذإ هيلع بجي !ذامو كلذ

 . ركشلا مكلو .

 ملدلا  ىلجملا رصان نب هللا دبع

 مرحلا ريغ غ يف هحبذ اذإف مرحلا يف الإ هحيذ زوجي ال نارقلاو عتمتلا يده : ُج

 رخآ يده هيلعو .. . . مرحلا يف همحل عزو ولو هئزجي اال هنإف امهريغو ةدجو تافرعك

 . املاع وأ الهاج ناك ءاوس مرحلا يف هحبذي

 هباحصأ اذكهو مككسانم ينع اوذخ لاقو مرحلا يف هيده رحن ( قو ) يبنلا نأل

 راب نبا 0 زاب نبا - 887 ةوعدلا . ( 3ك ) هب ايسأت مرحلا يف مهيده اورحن امنإ مهنع هللا يضر

 اين ا ا

 ةفلدزمب تيبملأ

 ؟ ليللا فصن لبق ةفلدزملاب تيبملا مكح ام: س

 الإ رجفلا ىلإ ةجحلا يذ نم رشاعلا ةليل ةفلدزمب تيبملا جاحلا ىلع بجي :ج

 ىنم ىلإ لحري نأ ليللا فصن دعب هنوؤشب موقي نملو هل زوجيف هوحنو ضرم نم رذعل
 نم فارصنالا يف راذعألا لهأل هصيخرتو رجفلا ىلإ هجح يف اهب ( لو ) يبنلا تيبمل
 زاب نبا - 457 ةوعدلا . ليللا فصتنم دعب ىنم ىلإ ةفلدزملا



 ٠ ةرمعلاو جا لئاضلا ه4

 ةفلدزع نم فارصنالا

 ليللا فصن لبق

 ميقم يرصم لجر هيف لوقي الاؤس انيلإ ثعب ريدس نم . سس . ع . م ءىراقلا

 اودأو اوبهذ تلصو املف جحلا ةيئب رصم نم ةمداق ةدج راطمب هئدلاو لبقتسا ةكلمملاب

 ةفلدزم ىلإ اولصو امدنعو فوط ةيعمب ةفلدزم ىلإ تافرع نم اورفن املف جحلا كسانم
 لبق ىنم ىلإ اوبهذي نأ ىلع فوطملا مهربجأ مث ءاشعلاو برغملا يتالص اوعمج

 اوبهذف ليللا فصتنم لبق الإ اهيف اوسلجي ملو ةفلدزمب اوتيبي مل مهنأ يأ ليللا فصتنم

 : مهيلع اذامف مهجح اوضقو هاركالاب

 ثيح اهجح زوجي لهو عجرت نأ نكمي الو رصمل ترفاس هندلاو نأ ملعلا عم

 . مرحم نودب ةرئاطلا يف تتأ

 سيلو حيحص ةروكذملا ةأرملا جحف لئاسلا هركذام وه عقاولا ناكاذإ : باوجلا

 ناهركم امهنأل ليللا فصن لبق ةفلذزم نم امهفارصنا دنع ءيش اهدلو ىلع الو اهيلع

 . كلذ ىلع

 ال كلذ نكلو كلذ نم ةبوتلا اهيلعو زوجي الف مرحم نودب رصم نم اهئيجم امأ

 قيفوتلا يلو هللاو حيحص اهجح لب اهجح لطبي
 زاب نبا ه4 ةرعهذلا
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 لاوش يف رمتعا نع

 يده هيلع له جحلا دارأو

 يتدلب ىلإ تعجر اهتيدأت عبو ه ١40 لاوش رهش يف ةرمعلا كسانم تيدأ ينإ : س
 نوكي لهف ه ١4٠٠ ماعلا اذه جحلا ةضيرف ةيدأت ىلع هللا ءاش نإ مزاع ينأ امبو

 . اريخ هللا مكازج ؟ ال مأ يده يلع

 كنأل يده كيلع سيل هنأ نوري ءاهقفلا روهمج : يلي امب ةئجللا تباجأ دقو: ج

 ءادإ دعب تعجر كنأ تركذ ثيح . ةدحاو ةرفس يف جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتت مل

 :٠ جحلا يدؤت ىتح ةكمب قبت ملو كدلب ىلإ ه ١79465 ماع لاوش ىف ةرمعلا



 ةرمعلاو جحلا لئاضف
 ه8

 كدلب ىلإ تعجر ولو كماع نم تججح اذإ يدهلا كيلع نأ ءاهقفلا ضعب ىريو
 نم ريستسا امف جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نمف ظ : ىلاعت هلوق مومعل اهنم دعبأ ىلإ وأ
 كلذ يف يدهلا بوجو مدع نم روهمجلا لوق ىلع نايراج لمعلاو ىوتفلاو « يدهلا
 . ملسو هبحصو هلاو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو

 ا/51/ ةوعدلا

# #4 # 

 . جحلا يف ةألصلا رصق

 : ةكم يف مايأ ةعبرأ نم رثكأ هتماقإ لالخ جاحلل ةالصلا رصق مكح ام © : س

 يلصي نأ هل ةنسلاف لقأف مايأ ةعبرأ ةمركملا ةكم يف جاحلا ةماقإ / اذإ -4 :ج
 ةماقإلا ىلع مزع دقق ناك نإ امأ عادولا ةجح يف ( قي ) يبنلا لعفل نيتعكر ةيعابرلا
 . ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو اعبرأ امهيلصي نأ طوحألاف مايأ ةعبرأ نم رثكأ

 زاب نياس 405 ةوعدلا

 ا * *#

 ليللا يف ةبقعلا ةرمج يمر مكح

 اذه لهف يقهيبلا هححص جرح ال لاق تيسمأ ام دعب تيمر ينإ لاق هنع هللا يضر
 . رحنلا موي سمش بورغ دعب ةبقعلا ةرمج يمر زوجي هنأو حيحص

 هه زاب نباذس ةيب رعلا ةلجملا

 ءاج ثيح قيرشتلا مايأ يف سيلو رحنلا موي لئَس هنأ ( هلو ) يبنلا نع ءاج : ج
 اذهو راهنلا رخآ يف ىمر هنأ يأ تيسمأ امدعب تيمر لاق ةباحصلا دحأ نأ يراخبلا يف

 سأب الف رصعلا دعب وأ رهظلا دعب وأ ديعلا موي راهنلا رخآ ىمر اذإ عيمجلا دنعءىزجم
 يمرلا امأ . ليللا ءيجي نأ لبق ( قف ) يبنلا لأس هنأل ليللا يف ىمر هنأ هانعم سيلو

 وهو ءىزجي هنأ لاق نم مهنم . ملعلا لهأ نيب فالخ لحم وهف سمشلا بورغ دعب
 سمشلا لاوز دعب يمريو لجؤي لب ءىزجي ال سمشلا تبرغ اذإ نورخا لاقو يوق لوق
 يداحلا مويلا تارمج يمري نأ لبق ةبقعلا ةرمج يمري نكلو رشع .يداحلا مويلا نم



 ةرمج يمري ىتح دهتجي نأ ملسملل يغبني نكلو . ءاملعلا دنع عورشملا وه اذه رشع
 مهنع هللا يضر ةباحصلا ىمر امكو ( هو ) يبنلا ىمر امك ديعلا موي راهنلا يف ةبقعلا
 اذإف سمشلا بورغ لبقو لاوزلا دعب يمرلل تدعأ يتلا مايألا يف اذكهو مهاضرأو
 ليللا رخخآ ىلإ بورغلا دعب يمرلا هأزجأ مري ملو سمشلا تباغو رومألا هيلع تقاض
 . قيفوتلا يلو هللاو حيحصلا ىلع

# # * 

 ىنم نراخ تاب

 جراخخ تاب اذإ لهو لعفي اذامف ىنمب هيف تيبب اناكم جاحلا دجي مل اذإ : س
 . ءيش هيلع ىنم

 ائيش دجي ملف ىنم يلايل تيبيل ىنم يف ناكم سامتلا يف جاحلا دهتجا اذإ : ج

 . « متعطتسا ام هللا اوقتاف ظ لجو زعهللا لوقل اهجراخ يف لزني نأ هيلع جرح الف
 زاب نبا - ةوعدلا هيلع هتردق مدعل لزنملا كرت ةهج نم هيلع ةيدف الو

 * # اا

 لثحتلا لبق عامجلا مككح
 ةداعإ بجي له : لوقيف لأسي ايروسب ةامح نم ل  ك ن : ب همسال زمر يذلا خألا : س

 ؟ عوطت جح هجح نأ ملعلا عم لوألا للحتلا لبق عماج نم ىلع جحلا
 دعب هيضقي نأ هيلعو همتي نأ هيلعو هجح دسفي لوألا للحتلا لبق عماج اذإ : ج

 اهحبذي ةندب هيلعف ( قي ) يبنلا باحصا كلذب ىتفأ امك عوطت جح ناك ولو كلذ
 زاب نبا سو ةيبرعلا ةلجملا . ناعتسملا هللاو ءارقفلا ىلع اهمسقيو

 ها # *#

 رمتعي مأو حح نع
 عم رمتعا نمو ؟ ءيش يلع لهف اهعم رمتعأ ملو ضرف ةجح تججح : سا

 ؟ ىرخأ ةرم رامتعالا همزلي له هجح

 : ىلي امب لاؤسلا اذه نع زاب نب زيزعلا دبع خيشلا ةليضف باجأ دقو



 قش ةرمعلاو جملا لئاضف

 ناك ءاوس رمتعي هنإف هغولب دعب هتايح يف اقباس رمتعي ملو ناسنالا جح اذإ : ج
 رمتعي مل ناك اذإ جحلا دعب رمتعي هنإف رمتعي ملو جمح اذإ امأ .هدعب وأ جحلا لبق
 يبنلا نع ثيداحأ ةدع كلذ ىلع لد دقو ةرمعلاو جحلا بجوأ العو لج هللا نأل اقباس
 ادرفم جح نإ امأ كلذ هيفكيو سأب الف جحلا اهيلع لخدأ مث ةرمعلاب مرحأ وأ اعيمج امهب مرحأ نأب سأب الف ةرمعلاو جحلا نرق نإف اهيدؤي نأ نمؤملا ىلع بجاولاف ( ة )
 دعب ةرمعب يتأي هنإف هلمكأ ىتح همارحإ ىلع يقب مث تاقيملا نم ادرفم جحلاب مرحأ نأب
 لخدي مث كانه مرحيف مرحلا جراخ لحلا نم يأ ةنارعجلا نم وأ ميعنتلا نم كلذ
 امل اهنإف اهنع هللا يضر ةشئاع تلعف امك ةرمعلا يه هذه رصقي وأ قلحيو فوطيف
 تيبلاب فاوطلا نم نكمتت ملف ةكم برق ضيحلا اهباصأ ةرمعلاب ةمرحم يهو تمدق
 كلذ تلعفق ةنراق نوكت نأو جحلاب مرحت نأ ( ٍةََي ) لوسرلا اهرمأف اهترمع ليمكتو
 كانه نم ةرمعلاب مرحتف ميعنتلا ىلإ اهب بهذي نأ نمحرلا دبع اهاخأ رمأف ةدرفم ةرمع نرمتعا دق اهتابحاوص نال رمتعت نأ ( هُو ) يبنلا نم تبلط مث اهجح تلمكو
 نأ ىلع ليلد اذهف ترصقو تعسو تفاطو تلخدو ةرمعب تمرحأو ميعنتلا ىلإ تبهذف
 همزلي الو لسحلا نم ههابشأو ميعنتلا نم مرحي نأ هيفكي هجح يف ةرمعلا دؤي مل نم
 ال هنإف جمحلا هل هللا رسيو ءاج مث اقباس جحو اقباس رمتعا نم امأ تاقيملا ىلإ جورخلا
 جحلاك ةرم رمعلا يف بجت امنإ ةرمعلا نأل . ةقباسلا ةرمعلاب يفتكيو ةرمعلا همزلت
 . كلذك ةرمعلاو رمعلا يف ةرم جحلاف ءاوس

 زاب نبا

«# # * 

 ها19417/17/59 خيراتو ١77١ مقر ىوتف

 ةرجأب ريغلا نع ججلا

 يذلا ماقو يدهلا نود نم لاير فالآ ةئالث غلبم ةجح ىلع ةرجأ ذخأ نم : س 7
 ةجح هيف ىنوتملل لهو هجح رجأ هل له بولطملا هجولا ىلع جحلا ءادإب ةرجألا ذخأ
 ضعبلا راص ثيح كلذ نم امورحم جحلاب ماق يذلا نوكي مأ ةجح ةرجألا عفد يذللو
 هتجح ماقم ةرجألا ذخأ امنإو هجح رجأ هل سيل جح يذلا نولوقي هفرعن ال ءيشب يتفي
 ٠؟ هابتشالا نم حيحصلا فرعن نأ يغبن نحنو
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 رطخ ىلع وهف ايندلا يف هتبغر لجأ نم جحلا يف ةرجألا ذمخأ ناك اذإ : ج

 ذيخأ ناك نإ امأ ةربخالا ىلع ايندلا كلذب رثأ هنأل هجح لبقي الأ ىشخيو كلذ نم ميظع

 . كراشيلو هنع ةجحلا ءادإب ملسملا هاخأ عفتيلو هناحبس هللا دنع اميف ةبغر ةرجألا

 دجسملا يف تاولصلاو فاوطلا رجأ نم هل لصحي اميفو جسحلا رعاشم يف نيملسملا

 رجألا نم هل لصحي نأ هل ىجريو ميظع ريخ ىلع وهف ملعلا تاقلح روضحو مارحلا
 . هنع هجح رجأ لثم

 ةنجللا ملسملا يدنجلا
 اي ان ابيل

 ةالص ريغ نم مردت ضفادلا

 ركذلا يأ ديدرت ةأرملل زوجي لهو ؟ مارحالا يتعكر ضئاحلا يلصت فيك : س
 ؟ اهرس يف ميكحلا

 اتعكرو ةالص ريغ نم مرحت لب مارحالا يتعكر يلصت ال ضئاحلا أ : ج

 ءيش اهيف دري مل هنال اهبحتسيال ملعلا لهأ ضعبو روهمجلا دنع ةئس مارحالا

 * لاق لوقي ( لَو ) يبنلا نأ ثيداحألا ضعب يف درو امل اهوبحتسا روهمجلاو صوصخم

 يداو يف يأ ( ةجح يفةرمعلقو كرابملا يداولا اذه يف لص ) : العو لج هللا

 نأ روهمجلا بحتساف مرحأ مث ىلص هنأ ةباحصلا نع ءاجو عادولا ةجح يف قيفعلا

 ءاسفنلاو ضئاحلاو نبتعكر يلصيو أضوتي ةلفان اّمإو ةضيرف امإ ةالص دعب مارحالا نوكي

 . نيتعكرلا نيتاه ءاضق امهل عرشي الو ةالص نود نم نامرحتف ةالصلا لهأ نم اتسيل

 اهبلق يف امأ . حيحصلا ىلع اظفل نارقلا ددرت نأ ضئاحلا ةأرملل زوجي : ب

 كلذ مّرح ملعلا لهأ ضعب ؟ال مأ هب ظفلتت له فالخلا امنإ . عيمجلا دنع اذهف
 رهظ نع ال فحصملا سمو نآرقلا ةءارق ميرحت سافنلاو ضيحلا ماكحأ نم لعجو

 دري مل امهنألو لوطت مهتدم نأل ءاسفنلاو ضئاحلا لستغت ىتح فحصملا نم الو بلق
 مدع دنع مميتي وأ لستغي ىتح عونمم هنإف بنجلا بنجلا فالخب كلذ عنمي صن امهيف

 . مدقت امك لسغلا ىلع ةردقلا
 زأب نبا 6 ةوعدلا
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 هيلع اذامف مايصلا عطتسي ملو هدوقن تعاض
 عيمج ءاضق دعبو ةرمعو ججح نراق ةينب جحلا ةضيرف ءاضقل ماعلا اذه تبهذ ١ س
 فرعأ ملو كانه غلبملا عايضب تئجوف يدهلا موي ءاج ىتح ةرمعلاو جحلا كساسملا
 داز يلوصو دنعو طورشلاو قافتالا بسح باهذلا لبق امدقم اهرجأ عوفدملا سمج ةرايس لاقتسم ضايرلا ةئيدم ىلإ تعجرو موصلا عطتسأ ملو يل مزاللا جالعلا تفرص مث ةكمب ىفشتسملا ىلإ تبهذف ازنولفنالا ضرمينارتعا موصلا تيون امنيبوموصلا ةين ىلإ تعحرد حبذلا نم نكمتأ مل كلذلف ايدوعس الاير :00 وه غلبملاو هقرس دحأ مأ حاط وه له
 لعفأ اذامو موصلا عفني ضرملا نم يئافش مامت دعب لهف موصلا عطتسأ ملو مزاللا جالعلا فرص متو يلع فشكلا متو قرسشلا فصودسم ىلإ تبهذف يئامعإو يضرس
 ينوتفت نأ مكتدايس نم وجرأف هردققو هللا ءاضق اذه نكلو يدهلا يتين:تناك ينأب املع
 . مالسإلا نيدل ارصن هللا مكلعج يرمأ يف

 انراق ةرمعو جحب تمرحأ كنأ نم تركذ امك عقاولا ناك اذإ : يلي امب ةئجللا تباجأو
 يف مايأ ةثالث مايص كيلعف يدهلا هب يرتشت ام دجت ملو تعاض كدوقن نأو امهتيدأو
 كب رمتسا كنأ تركذ ثيحو كتماقإ لحم وأ كدلب ىلإ تعجر اذإ ةعبسو جحلا
 هللا ىلصو اذه ىوس كيلع ءيش الو كلذ ىلع كتردق دنع هريغ وأ ضايرلاب كتماقإ لحم يف مايأةرشع مايص كيلعفموصلا عطتستملو ضايرلا ىلإ تعجر ىتح ضرملا
 , مذسو هبحصو هلأو دمحم أديبن ىلخ

 * ثوحبلا ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنللا

 #هث # #«

 فاوطلا ,انثأ يف وهو ةالصلا تميقأ اذإ
 لمكي هتالص نم هغارف دعبو يلصي هنإف فاوطلا ءانثأ يف وهو ةالصلا تميقأ اذإ

 ناك اذإ ةالصلا لبق يتلا طاوشألا نم ريخألا طوشلاب دتعي ال نكل هفاوط نم يقب ام
 اذإف دوسألا رجحلا ىلإ دوسألارجحلا نمأدبام وه لماكلا طوشلاو لماك ريغ طوشلا اذه
 . فالخلا نم جورخو طايتحا هيف اذهو دوسألا رجحلا نم أدب الماك نكي مل

 ةئنجللا - ١ ثوحبلا ش ش



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ل
 هما ها اس لل

 رامجلا ىصح

 ؟ هلسغ مكح امو هتفص امو رامجلا ىصح ذخؤت نيأ نم : ص

 سأب الف ةفلدزملا نم ديعلا موي ىصح ذخأ اذإو ىنم نم ىصحلا ذخؤي : َج

 نم وأ هب يمريو ةفلدزملا وأ ىنم نم اهذخأي لب اهلسغ عرشي الو ديعلا موي عبس يهو

 ادحاو موي لك ىنم نم اهطقلي قيرشتلا مايأو هيف جرح الو كلذ ءىزجي مرحلا ةيقب

 لجعتي مل نإو رشع يناثلاو رشع يداحلا مويلل نيعبرأو نينثإ لجعت نإ ةاصح نيرشعو

 نودو صمحلا قوف طسوتملا منغلا رعب هبشت فذخلا ىصحلا نم يهو نيتسو اثالث

 1 اليلق منغلا رعب نم لقأ مدقت امك فذخلا ىصح ىمستو ءاهقفلا لاق امك قدنبلا

 زاب نبا - ةيمالسإلا ةيعوتلا

»© 

 للحتلا صنعم

 ؟ يناثلا للحتلاو لوألا للحتلاب دصقي اذام : ص

أ قلحو ىمر اذإ ةئثالث نم نينثا لعف اذإ لوألا للحتلاب دصقب :ج
 وأ . رصق و

 « يمرلا ةثالشلا لعف اذإو لوألا للحتلا وه !ذهف رصق وأ قلحو فاط وأ . فاطو ىمر

 سبل طقف نينثا لعف اذإف . يناثلا للحتلا وه اذهف . ريصقتلا وأ . قلحلاو . فاوطلاو

 يفب ام لمكو ثلاثلاب ءاج اذإف عامجلا ادع ام هيلع مرح ام لك هل لحو بيطتو طبخملا

 هل لصحي ديعلا موي ةرمجلا ىمر اذإ هنأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذو عامجلا هل لح هيلع

 ىلوألا نكل هللا ءاش نإ هيلع جرح الف ناسنإ هلعف ولو ديج لوق وهو . لوألا للحتلا

 فاوطلا هيلإ فيضي وأ ريصقتلا وأ قلحلا هدنعب ايناث هعم لعفي ىتح لجعي الأ طوحألاو

اق ( فَي ) يبنلا نأ رظن هدانسإ يف ناك نإو ةشئاع ثيدحل
 دقف متفلحو متيمر اذإ ٠ ل

 ( 5 ) هنألو بابلا يف تءاج ىرخأ ثيداحألو « ءاسنلا الإ ءيش لكو بيطلا مكل لح

 بيطتي مل هنأ صنلا رهاظو ةشئاع هتبيط . قلحو هيده رحنو ديعلا موي ةرمجلا ىمر امل

 يمري نأ دعب الإ لوألا للحتلا للحتي ال نأ طوحالاو لضفألاف قلحو رحنو يمر دعب الإ

 لضفأ وهف قلحلا لبقو يمرلا دعب يدهلا رحني نأ اضيأ رسيت نإو رصقي وأ قلحي ىتحو

 زاب نبا ةيمالسالا ةيعوتلا ْ . ثيداحألا نيب عمج هيفو
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 ةجحلا يذ نم نماثلا مويلا
 ؟ ةجحلا يذ نم نماثلا موي جاحلا لعفي اذأم : س

 جحلا يوني وأ للحت دقو ةكم يف ناك اذإ مارحالا لحم وه نماشلا مويلا : جا
 نع درو ام لثم نمأشلا مويلا يف مارحالا هل لضفالاف اهب نيميقملا ةكم لهأ نم وهو
 وهاذه ىنم ىلإ اوهجوت مث اومرحأ ثيح مهنع هللا يضر هباحصأو ( ذي ) ينلا
 ىنم ىلإ هجوتيو ءادرلاو رازإلا سبليو بيطتيو لستغي هلزنم نم مرحي جاحلل لضفألا
 نم ةأرملا اذكهو لحلا وأ مرحلا يف هتماقإ تناك ءاوس عادو ىلإ جاتحي الو امرحم
 بايثلا سبلتو بسانملا بيطلاب بيطتتو لستغت ناكم يأ نم وأ اهميخم نم وأ اهلزنم
 وه اذه عادول ةجاح ريغ نم ىنم ىلإ هجوتتو مرحتو ةئتف اهيف سيل يتلا ةبسانملا

 نأل لضفألا وه نماشلا مويلا نكلو اضيأ جرح الف عساتلا مويلا يف مرحأ ىتح رخأت
 . كلذب هباحصأ رمأ ( قِيَو ) لوسرلا

 زاب نبا  ةيعوتلا
 هنا # *

 عوطتلا مأ فاوطلا

 ؟ ةالصب عوطتلا مأ فاوطلا راركت لضفألا له : س

 نم رثكيف نيرسمألا نيب عمجي نأ ىلوألا نكل فالخ امهنيب ليضفتلا يف : ج
 ءابرغلا قح يف فاوطلا لضف ءاملعلا ضعبو نيريخلا نيب عمجي ىتح فاوطلاو ةالصلا

 موقو ةكمب اوماد ام فاوطلا نم اورثكي نأ بحتساف مهنادلب يف ةبعكلا نودجيال مهنأل
 اذه نم رشكي نأ ىرأ امهيف ىلوألاو لضفالاف فاوطلا نم لضفأ اهنأل ةالصلا اولضف
 . اذهو اذه يف مهاسيل امهدحأ لضف هتوفي ال ىتح ابيرغ ناك نإو اذه نم رثكيو

 زاب نبا ةيعوتلا . #0ا#ا#

 ةبعكلا نع اديعب فاوطلا

 نم اند ام لك نكلو كلذ هأزجأ ةقورالا يف ففاط ولو ىتح كلذ يف جرح ال حج
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أ وهف ةبعكلا نم اندف ةمحز هيف سيلو ةعس كانه ناك اذإو لضفأ ناك ةبعكلا
 نإو لضف

 . كلذ يف جرح الو ديعب نم فاط كلذ هيلع قش

 زاب نبا ةيعوتلا

+ #6 2<« 

 مارحالا تاروظظحم

 ؟ مرحملا اهبنتجي نأ بجي يتلا ءايشألا يه ام : س

: يهو ءاملعلا اهنيب تاروظحم ةعست بنتجي مرحملا : ج
 رعشلا صق بانتجا 

ا ةيطغتو طيخملا سبلو بيطلاو رفاظألاو
حاكتلا دقعو عامجلاو ديصلا لتقو سأرل

 

 لوألا للحتلا يفو . للحتي ىتح مرحملا اهنم منمي ءايشألا هذه لك ءاسنلا ةرشابمو

جلا هل لح يناثلا لمك اذإف عامجلا ادع ام تاروظحملا هذه عيمج هل حابي
 ٠ عام

 زاب نبا ةيعوتلا

 *ع وم

 ماقملاو ةبعكلاب حسمت

 حضو ةبعكلا فارطأب نوكسمتيو هنوبحيو ماقملاب نوحسمتي سانلا تيأر : س

 ؟ كلذ يف مكحلا

وجي ال رمأ اذه لك ةوسكلاب وأ ةبعكلا ناردجب وأ ماقملاب حسمتلا : ج
 الو ز

 و ) يبنلا هلعفي ملو ةعيرشلا يف هل لصأ
تساو هملتساو دوسألا رجحلا لبق امنإو (

 مل

 ربكو اهرادج يف هدحنو هيعارذو هردص قصلأ ةبعكلا لخد امل لخادلا نم ةبعكلا ناردج

 لاو . هنع تبث اميف كلذ نم ائيش ( و ) لعفي ملف جراخلا يف امأ ءاعدو اهيحاون يف

 ةباحصلا ضعب هلعقو رظن هدانسإ يف نكلو بابلاو نكرلا نيب مزتلا هنأ ةياور كانه تناك

ةنس رجحلا ليبقت اذكهو هب سآب ال مزتلملاو
 وأ ةبعكلا ةرسكب قلعتي هنوك امآ « 

و ) يبنلا نع هلقن مدعل هلعف يغبني الو هل لصأ ال ءيش اهب قصتلي وأ اهناردجب
 ) 

بإ ماقمب حسمتلا كلذكو مهنع هللا يضر ةباحصلا نع الو
 الاذه لك هليبقت وأ ميهار

 اهؤاعد وأ ةبعكلا لاؤس امأ . نمانلا اهثدحأ يتلا عدبلا نم هنأل هلعف زوجي الو هل لصأ
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 هللا لأسن كرش وه لب زوجي ال اذه هنم ءاغشلا وري ماقملاب حسمتي وأ هضيرم
 . ةمالسلا

 زاب نبا - ةيعوتلا
9# 

 هيعس متي ملو رمتعا

 ؟ هيلع اذامف الهجوأ انايسن يعسلا نم طاوشأ ةعبرأ كرتو ةرمعب ىتأ لجر : س

 نإو ةرمعلا يف وأ جحلا يف ناك ءاوس هيعس متي ىتح اهب يتأيف اهلمكي نأ هيلع : ج
 يف وهو هترمع متت ىنتح اهكرت يتلا طاوشألا لمكيو ةكم ىلإ عجري هدلب ىلإ رفاس
 . هترمع لمكي ىتح هلهأ نم هعنمي يذلا مارحالا مكح

 زاب نبا  ةيعوتلا
 «©ه 4# #

 افصلا يف رصقو ةورملاب أحب
 ةورملا نم تأدب ينكلو طاوشأ ةعبس تيعس مث ةرمعلل تفطو خيش انأ : س

 ؟ كلذ مكح امف طيخمل | تسبلو افصلا يف ترصقو

 طاوشأ ةيئامث ىعس ناك اذإ الإ طوش هتاف هنأل رخآ طوشب يتأي نأ هبلع اذه : ج
 متخو ةورملاب أدب ناك اذإ هنأ دوصقملا . هرضي ال ادئاز نوكي لوألا طوشلاو جرح الف
 هتاف دقف ةعبس تناك نإ امأ . ةلماك طاوشأ ةعبس اهنم هل نوكي طاوشأ ةينامث افصلاب
 هنأل هيفكي ال لوألا ريصقتلاو هترمع متن ىتح هسأر ريصقت ديعيو هتلمكت هيلعو طوش
 . ربتعي ال ةورملا نم هأدب يذلا لوألا طوشلاو يعسلا لمكي نأ لبق رصق

 زاي نبا ةيمالسإلا ةيعوتلا

 م# #

 رجدلا لذاح فاوطلا

 ىلإ بهذ مث مارحإلا لحو ىعسو ليعامسإ رجح لخاد نم فاط لجر : س

 ؟ كلذ يف مثإ هيلع له هتجوز عماجو هراد
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ديعي نأ هيلعف حيحص ريغ هفاوط نأل ةدساف ةرمعلا هذه :ج
 يعسلاو فاوطلا 

ةكم يف حبذت ةاش مد هيلعو هرعش رصقيو
نأل هترمع مامتإ لبق هتجوز هعامج نع 

 هفاوط 

 نأ دب ال حيحص ريغ رجحُلا لخاد نم
ترمع متت كلذبو رجحلا ءارو نم فوطي

 ه

اهيضقي اهنع الدب ةحيحص ىرخأ ةرمعب يتأي مث ةدسافلا
 هريصقتل هيلع بجاولا وه اذه 

 . هتجوز هعامجو فاوطلا ىف
1 

000 
 زاب نبا

 ش * « +

 ةدج ىلإ جاحلا باهذ

 ىلإ تبهذ ةكم تلصو املو ضئاح يقول يسلا 'نم جحلاب تموت ةأرمإ : س

ش تطشمو تلستغاف ةدج يف ترهطو اهل ةجاحل ةدج
 اهجح لهف اهجح تمتأ مث اهرع

 ؟ ءيش اهمزلي لهو حيحص

 سيلو كلذ رضي ال ضئاح يهو ةدج ىلإ . اهرفس اهيلع كلذ يف جرح ال : ج

 : . ءيش اهيلع

 زاب نبا  ةيعوتلا
#» #» #»» 

 هحلاو نع رمتعي نأ ديري فكتعم

 ةعاطلا رذنب ءافولا نأل اهتلمكت همزل ةدمب اددحم اروذنم فاكتعإلا ناك اذإ : ج

 . ةرمعلاب ىتأو هعطق ءاش نإو هلمكأ ءاش نإف اعوطت ناك ّْنِإو مزال رمأ
 زاب نبا ةيعوتلا

# #2 

 ؟ ةححأو ةعفد رامجلا يمر نع مكح

 ضايرلا نم . خ . س . ح ةئراقلا تخألا

 . لوألا لاؤسلا لوقي نيلاؤسب تئعب

 نع ائيش فرعأ الو ةلهاج انأو ةضيرفلا اماع ١٠١ يرمعو يدلاو عم تججح
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 اعيمج اهلك اهامرو يدلاو اهذخأف تارمجلا يمرل مجرملل يدلاو عم تبهذو جحلا

 هللا مكدافأ ينوديفأ ؟ ال مأ حيحص يجح لهف

 عبس وهو مد كيلعف ةدحاو ةعفد عبسلا تارمجلا ىمر كدلاو ناك اذإ : باوجلا

 ةكم يف حبذي «زعاملا نم ينث وأ نأضلا نم عذج منغلا نم سأر وأ ةرقب عبس وأ ةندب

 جحلا تابجاو نم بجاو جدحلا يف تارمجلا يمر نأل مرسحلا ءارقف نيب عزويو
 مل ةدحاو ةيمر جاحلا اهامر اذإف ةدحاو دعب ةدحاو عبسلا تارمجلا يمرت نأ بجاولاو

 هيف لصح نكلو هتداعإ كيلع سيلو حيحص كجحو . ةدحاو ةاصح نع الإ ءىزجت

 يفو عوطتلا باب نم كلذف ىرخأ ةرم جحلا كل رسيت اذإو روكذملا مدلاب ربجي صقن

 يعرشلا هجوسلا ىلع هادأو كلذ هل رسيت نمل ريبك رجأو ميظع لضف اعوطتو اضرف جحلا '
 يمرسلا نع زجاعلاو ( ةنجلا الإ ءازج هل سيل روربملا جحلا ) ( و ) يبنلا لوقل

 زوجي مههابشأو ةرمجلا ىلإ لوصولا عيطتست ال يتلا ةأرملاو ريبكلا خيشلاو ضيرملاك
 . « متعطتسا ام هللا اوقتاف شط لجو زع هللا لوقل رامجلا يمر يف ليكوتلا هل

 ةقرعمو نيدلا يف هقفتلا ثانإلاو روكذلا نم اعيمج نيملسملا ىلع بجاولاو

 قلخ هللا نأل كلذ ريغو جحو موصو ةاكزو ةالص نم مهيلع هللا بجوأ ام ماكحأ

 لوسر نع حص دقو نيدلا يف هقفتلاو ملعتلاب الإ اهتفرعم ىلإ ليبس الو هتدابعل نيلقثلا
 كلس نم ) ( ة ) لافو ( نيدلأ يف ههقفي اريخ هب هللا دري نم ) لاق هنأ ( 5 ) هللا

 ( ةنجلا ىلإ اقيرط هب هل هللا لهس املع هيف سمتلي اقيرط

 . لوؤسم ريخ هْنِإ هب لمعلاو عفانلا ملعلل اعيمج نيملسملا هللا قفو

 راب نبا ٠٠١١ ةوعذلا

#6 # 

 ةحج نم ماردإلا

 يضاملا ماعلا يف تججح كوبت يف يلمع رقم ناكو يركسع لجر انأ : س

 ةرئاط تبكرو ةصخر ىلع تلصح دقو ماعلا نم ١/3 موي ىلإ يلمع رقم يف تبكو

 تيلصو ةدج نم تمرحأف دعب مرحأ ملو ةدج يف ةرئاطلا تطبهو كوبت راطم نم

 ؟ ال ممأ زئاج يجح لهف مرحلا ىلإ تهجوتو نيتعكر



 ٠ ةهجلا لهأل تقوملا تاقيملا ءامسب كرورم ءانثأ مرحت نأ كيلع بجاولا : َج

 رثؤي الو حيحص كمارحإف تاقيملا زواجت دعب تمرحأ تمد ام كنكلو اهنم تمدق يتلا

 تقو يأ يف مرحلا يف حبذي ةيحضألا يف ءىزجي مد حبذب هربجت نكل كجح ىلع
 . ائيش تنأ هنم لكأت الو هنيكاسم ىلع عزويو

 . ملسو دمحم هلوسرو هدبع ىلع هللا ىلصو 'قيفوتلا هللابو

 ةئجللا  ملسملا يدنجلا ْ

»*»*00+ 

 جدلا تابجاو نع بجاو عادولا فاوط

 دقو ةدجج ةنيدم ناكس نم انأ لوقيف ةدج نم يكم نسح قازرسلا دبع لأسي

 ناكس نأ لاق سانلا ضعب نأل عادولا فاوط فطأ مل يننأ الإ ) تارم عبس تججح

 . عادو مهيلع سيل ةدج

 فاوط دعب الإ جحلا نم اورفني الأ مهلاثمأو ةدج ناكس ىلع بجاولا : باوجلا

 . مههابشأو فئاطلا لهأك عادولا

 هدهع رخآ نوكي ىتح مكنم دحأ نرفني ال ) جيجحلا بطاخي ( و ) هلوق مومعل
 هللا يضر سابع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يفو هحيحص يف ملسم هجرخ ( تيبلاب

 ضئاحلا ةأرملا نع ففخ هنأ الإ تيبلاب مهدهع رخآ نوكي نأ سانلا رمأ : لاق امهنع

 وأ زعاملا نم ينثوأ منغلا سأر وأ ةرقب عبس وأ ةندب عبس وهو مد كلذ كرت نم ىلعو
 | ش . مرحلا ءارقف يف عزويو ةكم يف حبذي نأضلا نم عذج

 . كلذ لثم ىلإ دوعي الأ ىلع قداصلا مزعلاو رافغتسالاو ةبوتلا عم

 حصأ يف هيلع عادو ال رمتعملا اذكهو امهيلع عادو الف ءاسفنلاو ضئاحلا امأ

 اهنم ةريثك ةلدال اعامجإ ربلا دبع نبا هاكحو ملعلا لهأ روهمج لوق وهو ءاملعلا يلوق

 اوجرخ اذإ عادولا فاوطب عادولا ةجح يف مهترمع نم اولح نيذلا رمأي مل ( ِدِقي ) هنأ

 . ةكم نم
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 مث ىنم ىلإ مهلزانم نم اوهجوشي نأ مادولا ةجح يف ةكمب , نيلحملا رمأ هنأ اهنمو

 . قيفوتلا يلو هللاو عادولا فاوطب مهرمأي ملو ةفرع ىلإ

 زاب نباس ٠٠١١ ةوعدلا

 بث # *

 هيلع اذامف ةيحاعلا هبايث يف رمتعا
 ًاموي5١ ةدم تثكمو ماعلا اذه ناضمر رهش لوأ يف ةرمع تذمخأ : س

 دجسملا ةئيحت اهتيونو نيتعكر تيلص مرحلا تلصو ام لوأف يبوشب هب ةرمع لخأ تعجرو
 ميهاربإ انيبأ ءافم دنع نينعكر تيلصف اهدعب تلوحتو تيبلا ىلع طاوشأ ةعبس تفطو
 نم ترصق كلذ دعبو طاوشأ ةعبس تيعسف ىعسملا ىلإ تلوحتو مالسلا هيلع

 . يرعش

 ءيشالو اهل بجي اموه كترمع يف تلعف كنأ كلاؤس يف تركذ ام : ج
 نيتعكر ةالصل كلعف نأ الإ كل مزاللا تاقيملا نم اهب تمرحأ تنك اذإ هريغكيلع
 الو مرحلا لخادل ةنسلاف ةنسلا فالخ دجسملل ةيحت فاوطلا لبق دجسملا كلوخد دنع
 نإ كبوش يف تمرحأ كننأ نم هتركذ امو . كلذ رسيت نإ فاوطلاب ءدبلا مرحملا اميس
 يف امهل كلامعتسا قبس نيذللا ءادرلاو رازإلا امه نيذللا مارحالا يبوث كدارم ناك
 ةرمع وأ ةجح يف ارارم امهلامعتسا كلو كلذ يف ءيش الف هذه كترمع لبق ةرمع
 كسبالم يف ةرمعلاب تمرحأ كنأ كدارم ناك نإو كلذ يفامهلمعتسي نم امهؤاطعإو
 كترمع يف تبكتراو كلذ يف تاطمخأ دقف مارحإلا ريغ يف اهسبلت يتلا ةيداعلا
 تنك نإ كيلعو سأرلا ةيطغتو طيخملا سبل امهو مارحإلا تاروظحم نم نيروظحم
 لكو سأرلا ةيطغت نع ىرخألاو سبللا نع امهادحإ ناتيدف زوجي ال كلذ نأب املاع

 فصن نيكسم لك نيكاسم ةتس ماعطإ وأ ةيحضألا يف ءىزجت ةاش حبذ امهنم ةدحاو
 ىلع ماعطإلا وأ نيتاشلا عزوتو مايأ ةثالث مايص وأ دلبلا توق نم هريغ وأ رمت نم عاص
 تنك نإو نامزو ناكم يأ يف مايصلا يضقتو يدهت الو امهنم لكأت الو ةكم نيكاسم

 ةبوسلا نيلاحلا الك يف كيلعو كيلع ةيدف الف يعرشلا مكحلل ايسان وأ كلذب الهاج

 قيفوتلا هللابو . مارحإلا هبلطتي امل يفانملا لمعلا اذه لثمل ةدوعلا مدعو رافغتسإلاو
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 . هيحصو هلأو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو

 5 ثوحبلا ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنحللا

# »4 # 

 مويلا يف ةأرلا تسفن اذإ
 مايأ ةرشع دعب ترهطو نماثلا

 فاوطلا ادع جحلا ناكرأ تلمكأو ةيورتلا موي اهسافن أدب اذإ ءاسفنلا ةأرملا : س

 ؟ جحلا فاوط وه يذلا يقابلا نكرلا

 يف سانلا عم فقتو جمحت نأ اهلف الثم نمانلا مويلا يف تسفن اذإ معن : ج

 ىقبيو كلذ ريغو يدهلارحنو ريصقتلاورامجلا يمر نم سانلا لمعيام لمعت نأ اهلو ةفلدزمو تافرع

 تلستغا لقأوأ رثكأوأ مايأ ةرشع دعب ترهطاذإفرهطت ىتح هلجؤت يعسلاو فاوطلا اهيلع

 مايأ ةرشع يف رهطت دقف دودحم دح سافنلا لقال سيلو تعسو تفاطو تماصو تلصو
 مدلا عطقني ملو نوعبرألا تمت اذإف اموي نوعبرأ هتياهن نكل رثكأ وأ كلذ نم لقا وأ

 يقب يذلا مدلا ربتعتو موصتو يلصتو لستغت تارهاطلا مكح يف اهسفن ربتعت اهنإف

 يف دهتجت اهنكل اهجوزل لحتو موصتو هعم يلصت  دساف مد  حيحصلا ىلع اهعم

 رصعلاو رهظلا نيب عمجت نأ سأب الو ةالص لك اضوتتو هوحنو نطقب هنم ظفحتلا

 . كلذب ةنمح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىصوأ امك ءاشعلاو برغملاو

 زاب نبا--ة668 ةوعدلا 0 :

 نع #

 ريصقتلا

 نم نورصقي ةرمع وأ جح يف ريصقتلا دنع سانلا ضعب جحلا يف انيأر : س

 الف يقابلا امأ تاهجلا عيمج نم هلفسأ ىلع نورمي ةرئاد لكش ىلع طقف سأرلا لفسأ

 اذه انل اولاق سأرلا ميمعتب نوكي نأ دب ال ريصقتلا نأ مهل انلق املو ائيش هنم نوذخأي



 ةرمعلاو جحلا لئاضف
000 

 . بجاولا وه لمعلا يأن بولطملا وه

 نأ مزلي الو ةرمع وأ جح يف ريصقتلا وأ قلحلاب هلك سأرلا ميمعت بجاولا : ج

 سيلو ءاملعلا ل لاوقأ حصأ يف يفكي ال تركذ نم هلعف امو اهنيعب ةرعش لكك نم ذخأي

 مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمحم ةنس نم
 ١

 ةنحللا "4# ملسملا يدنجلا

4# * 

 جدلا هيلع بجي له نيد هيلع نع

 لاير افلأ نوسسحخو دحاوو ناتثام هردقو اغلبم يراقعلا كنبلا نم تذخأ : س

 كنيلل يلع غلبملا اذهو جحأ نأ يل قحي له ةيونس اطاسقأ اهعفدأ لاير ةئامعستو

 عفد ىلعو هيلع تردق نإف هبوجو طورش نم طرش جحلا ىلع ةعاطتسإلا : ج

يطتست الو اعيمج كيلع ادراوت نإو جحت نأ كمزل كنم بولطملا طسقلا
 مدقف اعم امهع

 ىلاعتو هناحبس هللا لوقل هعيطتست نأ ىلإ جحلا رخأو هب بلاطت يذلا طسقلا ديدست

 . © اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هلو >

 ' ملسو هبحصو هلأو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو قيفوتلا هللابو

 ه6 *#

 جدلا يف ةينلا رييغت

 هل بيرقل ةينلا ريغي نأ هل ادب مث لبق نم جح دقو هسفنل جحلا ىون لجر : س .

 ؟ ال مأ كلذ زوجي لهو كلذ مكح امف ةفرع يف وهو

 قيرطلا يف ال ريغي نأ كلذ دعب هل سيلف هسفن نع جحلاب مرحأ اذإ ناسنإلا :ج

 الو همأل الو هيبأل ال ريغي الو هسفنل هليمكن همزلي لب كلذ ريغ يف الو ةفرع يف الو

 . 4 هلل ةرمعلاو جسحلا اومتأو ظ : ىلاعتو هناحبس هللا لوقل هل جحلا نيعتي لب امهريغل
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 ثلاثلا ميلا يف رامجلا يمر
 زوجي له ثلاثلا مويلا ةليل تابو دييعلا موي دعب نيموي ثكم نم مكح ام : س

 ؟ ةيساق فورظ هل تدب اذإ سمشلا عولط دعب وأ رجفلا عولط دعب يمري نأ هل

 نأو تيبملا همزل ةرشع ةثلاشلا ةليللا يف ليللا هكردأ ىتح ىنم يف يقب نم : ج

 امهيف يمرلا هل سيل نيقباسلا نيمويل اك لاوزلا لبق يمرلا هل زوجي الو لاوزلا دعب يمري
 دعب الإ مري ملو رشع ثلاشلا مويلا ىنم يف يقب ( قو ) لوسرلا نأل لاوزلا دعب الإ

 . ( 5 ) مككسانم ينع اوذخ لاقو لاوزلا

 ةنجللا -*4 ملسملا يدنجلا

# #4 #4 

 جدلا يف ضقحلا

 ؟ جحلا كلذ اهئزجيأ اهجح مايأ يف تضاح يتلا ةملسملا ةأرملا مكح ام : س

 ال اهنأ ريغ جاحلا هلعفي ام لعفت اهنإف اهجح مايأ يف ةأرملا تضاح اذإ : ج

 تفاط تلستغاو ترهط اذإف رهطت ىتح ةورملاو افصلا نيب ىعست الو تيبلاب فوطت

 عادولا فاوط الإ جحلا لامعأ نم اهيلع قبي ملو اهل لصح ضيحلا ناك اذإو تعسو

 هاور ام كلذ يف لصألاو حيحص اهجحو اهنع هطوقسل ءيش اهيلع سيلو رفاست اهنإف

 : لاق ( لك ) هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع نع دوادوبأو يذمرتلا
 ريغ اهلك كسانملا نايضقتو نامرحتو نالستغت تاقيملا ىلع انتأ اذإ ضئاحلاو ءاسفنلا )

 ءادأ لبق تضاح اهنأ ) اهنع هللا يضر ةشئاع نع حيحصلا يفو ( تيبلاب فاوطلا

 رهطت ىتح تيبلاب فوطتال نأ ريغ جحلاب مرحت نأ ( لَو ) يبنلا اهرمأف ةرمعلا كسانم
 يضر ةشئاع نع يراخبلا هاور امو . ( ةرمعلا ىلع هلخدتو جاحلا هلعفي ام لعفت نأو
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 لاقف ( و ) هللا لوسرل كلذ تركذف تضاح ( 6 ) يبنلا جوز ةيفص نأ ) اهنع هللا

 تلاق ةياور يفو . ( اذإ الف لاق تضافأ دق اهنإ : اولاق ؟ ىه انتسباحأ : ( ِةيي)

 لاقف ( هو ) هللا لوسرل اهتضيح تركذ ةشئاع تلاق . تضافأ ام دعب ةيفص تضاح

 مث تيبلاب تفاطو تضافأ تناك اهنإ هللا لوسر اي تلق ؟ يه انتسباحأ : ( 5

 . رفنتلف ( و ) هللا لوسر لاقف . ةضافإلا دعب تضاح

 ةنجللا_ ملسملا يدنجلا
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 نارقلا ىلإ دارفالا نم لاقتنالا
 ضعب يف ءاج : هلاؤس يف لوقي ندرألا يف نامع نم دمحأ نيسح خألا : س

 اذه لهف نارقلا ىلإ دارفإلا نم لقتتي نأ هل زوجي ال درفملا جاحلا نأ ثيدحلا بتك

 ؟ حيحص

 مهجح نم اولقتني نأ نيئراقلاو نيدرفملا جاجحلا رمأ ( 6 ) لوسرسلا : ج

 ةالصلا هيلع لوسرلاف . ( و ) هللا لوسر عم مالك دحأل سيلو ةرمعلا ىلإ مهنارقو
 نارقلاب اومرحأ مهنم مسق ماسقأ ةثالث ىلع اوناكو عادولا ةجح يف هباحصأ رمأ مالسلاو

 يبنلا ناكو . ةرمعلاب اوبل مسقو « ادرفم جحلاب اوبل مسقو « ةرمعلاو جحلاب اوبل يأ

 هملع مهرمأف + يدهلا قاس دق هنأل . انراق يأ اعيمج ةرمعلاو جحلاب ىبل دق ( لو )

 اولخد املف يدهلا هعم ناك نم الإ ةرسع اهولعجي نأ ةكم نم اوند امل مالسلاو ةالصلا

 اوعمسف . يدهلا هعم ناك نم الإ اولحيو اورصقي نأ مهيلع دكأ اوعسو اوفاطو ةكم
 ىتح يده هعم سيلو انراق وأ ادرفم مدق نمل ةنسلا وه اذه . اولحو اورصقو اوعاطأو

 نم اذه يف ام ىفخي الو . جحلاب مرحأ نماثلا مويلا ءاج اذإف . فلكتي الو حيرتسي

 وهو ةدعقلا يذ فصن نم وأ ةجحلا يذ لوأ نم يقب اذإ جاحلا نأل ميظعلا ريخلا

 اذه لوبق يغبنيف . كلذ هيلع شي هنإف  هلعف نع مرحملا ىهنام يتأي ال مرحم

 . ىلاعتو هناحبس

 زاب نبا 46ه ةيبرعلا ةلجملا قيفوتلا يلو هللاو
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 ةرمعلاو جحا لئاضف قل

 عتمتلل ةكم نم حورذلا

 رجأ : هلاؤس يف لوقي ةروشملا ةنيدملا نم ميلس ىسيع دمحم خألا : س

 تعجر اذإ اعتمتم ربتعأ لهف ةدج ىلإ ةرمعلا دعب تجرخ مث عتمتلا يدصقو ةرمعلاب

 ؟ ىجح تممتأو

 ناضمر دعب اعتمتم ةكم لخد اذإف . عتمتلا نع اذهب جرخي ال هنأ باوصلا : ج

 ضعبل ةدج وأ فئاطلا ىلإ جرخ ةرمعلا نم هغارف دعب مث جحلا هدصقو ةرمعب امرحم

 . هعتمت ىلع ىقبي هنأ باوصلاف تاجاحلا

 نوكي هنإف امرحم جحلل عجرو رصق ةفاسم جرخ اذإ هنأ ملعلا لهأ ضعب لاقو

 يداو نم رصق ةفاسم تاقيملا نم عجر اذإ يأ ادرفم نوكيو هعتمت ضقن دق كلذب

 لهأ نم ةعامج هلاق اذه . ادرفم راص جحلاب امرحم تيقاوملا نم هريغ وأ الثم مرحم

 نوكي ال ةرمعلاو جحلا نيب تافرصتلا هذهب هنأ رهظألاو هللا ءاش نإ برقألاو . ملعلا

 ادرفم نوكي هنإف درفم جحب ءاج مث هدالب ىلإ عجر اذإ الإ هعتمت ىلع ىقبي لب ادرفم

 . قيفوتلا هللابو ملعلا لهأ لرقوه اذهو هيلع مد الو

 زاب نبا 46 ةيبرعلا ةلجملا
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 عادولا

 . محلا لامعأ رخا

 مالسلا ةماميلا ةلجم « ناميإلا باحر يف » ةيواز ررحم ديسلا ةرضح لاؤسلا

 . هتاكربو هللا ةمخرو مكيلع

 جحلا ة ةضيرف تيدأ . ركشلا ليزج مكلو لاؤسلا اذه نع ةباجإلاب لضفتلا وجرأ

 قاهرإلاو داهجإلا انل ببس امم نيلفطو ءاسن عبسو لاجر ةعبرأ انكو ابيرقت نيماع لبق.

 دعب و انفط دقو ةيوف ةباصإ ينيع يف « ثلاثلا مويلا يف ه رامجلا يمر ءانثأ انأ تبصأو

 افاوطو ؛ جحلا » ةضافالل افاوط هرابتعا ىلع ادحاو افاوط تيبلاب ؛٠ يمرلاو قلحلاو حبذلا
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 انمزلي لهف كلذك ناك اذإو ال مأ حيحص فاوطلا اذه لهف انئزجي كلذ نأ ىلع عادولل

 . نيعم ء يس

 ةمحرو مكيلع مالسلاو مكظفحيو انظفحي هللاو مكبواجت ىلع اريخ هللا مكازجو
 . هتاكربو هللا

 . ميصقلا . ح . ص دمحم : لسرملا

 رشع ثلاثلا وأ رشع يناثلا مويلا يف يمرلا دعب فاوطلا اذه ناك اذإ : باوجلا

 ثيح نينثإلا نع مكئزجي هنإف ابيرق وأ ةرشابم هدعب متجرخو عادولاو ةضافإلل هنأ متيونو

 وأ رشاعلا مويلا يف فاوطلا اذه ناك نإف مكيلع ءيش الو تيبلاب مكدهع رخا راص

 رخا وه عادولا نإف عادولا نع مكئزجي الف هوحن وأ اموي هدعب متمقأ وأ رشع يداحلا

 نم وهو جورخلا دنع عادولا فاوط هكرتل اربج مد مكنم لك ىلع نوكيف جحلا لامعأ

 . مرحلا نيكاسمل حبذي مدب ربجيف جحلا تابجاو
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 ةضافإلا فاوط ريخ ام

 . ينالقسعلا عراش - مالسلا راد .٠ ةرهاقلا . لسع ناميلس دمحم دمحم : لاسي

 ؟ هريغو ءام برشب ةعبسلا طاوشألا

 نيربج نبا

 جورخلا دنع هفاط اذإف هوحنو ماحز فوخ ةضافإلا فاوط ريخأت زوجي : باوجلا

 رخآ نأ هيلع قدصي ثيح هدعب جرخيف نينثإلا نع كلذب ىفك عادولاو ةضافإلا هب ىونو
 هلو قيرشتلا مايأ يف وأ .ديعلا موي ةضافإلا فاوط نوك لضفألا نأ عم تيبلاب هلهع

 . كلذ نع هريخأت

 ةالصو ءام برشو ءوضضو ديدجتك اريسي نانك اذإ زوجيف طاوشألا نيب لصفلا امأ
 . كلذوحنو ةزانج ةالص وأ ةبوتكم

 دعب هيلعف ىضم ام لطبي هنأ حيحصلاف رثكأ وأ ةعاس فصنب ليوطلا لصفلا امان
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 هللاو ةورسملاو افصلا نيب يعسلا ىف لاقي !اذكهو هلوأ نم فاوطلا فناتسي نأ لصفلا

 ني ربج نبا - م1 ةماميلا . ملعأ
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 جحلا يف ةمحازملا
 لوقي الاؤس انيلإ لسرأ  ضايرلا يف ميقم ينانبل  ميلس ناسحإ ءىراقلا خألا

 مأ حيحص ءالؤه جح لهف جحلا رعاشم ضعب ءادأ دنع ةمحازملا سانلا ضعب دمعتي

 ؟ لطاب

 . . ةدافإلا وجرأ

 بجوم ريغب اهاودمعت اذإ نومثأي مهنكلو ةمحازملاب مهجح لطبي ال: هتاوجلا

 ٠ جحلا نم مهريفنتو جاجحلل ءاذيإلاو ملظلا نم اهيف امل
 هيلع جرح الف هل هريغ ماحز ببسب لب دصق ريغ نم ناسنإلا اهيلإ ءىجلا اذإ امأ

 هلا فلكي ال ظ لجو زع هلوقو ( متعطتسا ام هللا اوقتاف ) لجو زع هللا لوقل هللا ءاش نإ

 زاب نياس ٠٠١4 ةوعدلا . قيفوتلا يلو هللاو . *« اهعسو الإاسفن
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 ةرمعلاب اهماردإ دعب ضفاحلا

 ضيحلا اهءاج مارحلا تيبلا اهلوصو لبق مث تمرحأ اذإ ةعتمتملا ةأرملا نع

 ؟ رمتعت نأ لبق جحت لهو لعفت اذامف

 مامتإ اهنكمأو عساتلا مويلا لبق ترهط نإف ةرمعلاب اهمارحإ ىلع ىقبت : باوجلا

 مل نإف كسانملا ةيقب لامكإل ةفرع ىلإ تبهذو جحلاب تمرحأ مث . اهتمتأ اهترمع

 . جحب تمرحأ ينإ مهللا ) : اهلوقب ةرمعلا ىلع جحلا لخدت اهنإف ةفرع موي لبق رهطت

 موي اهفاوطو اهمارحإ اهيفكتو لامعألا لمكتو سانلا عم فقتو ةنراق ريصتف ( يترمع عم

 . عتمتملا ىلع امك نارق يده اهيلعو ةرمعلاو جحلا نع اهيعسو ةرايزلل هدعب وأ ديعلا .
 نيربج نباسمكال/ ةماميلا
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 ةرمع الو ّجح ريغأ ةكم دصق نم

 ةدج نم مارحإلا هئزجي لهف انراق ةدج نم مرحأف محلا دارأ ةكم هلوصو دعب مث ةرمع

 ؟ نيروجأم انوتفأ ةمولعملا تيقاوملا دحأ ىلإ هباهذ نم دب الو مد هيلع مأ

 امنإو ةرمع الو اجح دري ملو ةكم ادصاق اهريغ وأ ضايرلا نم جرسخ نم : ج
 ةكم لصو امدعب هلادب مث كلذ وحن وأ براقألا ضعب ةرايز وأ ةراجتلاك رخآ المع دارأ
 مرحأةكم يفناك نإو ةدج نم مرحأ ةدج يف ناك نإ .هيف يذلا هناكم نم مرحي هنإف جحي نأ
 جحلل هنم مرحي هيف وهو ؛ ةرمعلا وأ جحلا ىلع مزعي ناكم يأ اذكهو . ةكم نم

 لوقل جحلا هيف ىون يذلا وه'هتاقيم نآل هيلع جرح الو تيقاوملا نود ناك اذإ ةرمعلاو
 لهأ ىنح أشنا ثيح نم هلهمف كلذ نود ناك نمو ) تيقاوملا تقو امل ( و ) يبنلا
 ةئجللا  ملسملا يدنجلا . ( ةكم نم نولهي ةكم
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 هلأ ىلإ داعو لاوش يف رمتعا نم
 ؟ اعتمتم نوكي له أدرفم جح مث

 نع يتدافإ وجرأف ادرفم جحلا ةينب تدع مث لاوش رهش رخاوأ ةرمعلا تيدأ : س
 ؟ ال مأ يدهلا يلع بجيو اعتمتم ربتعأ له يعضو

 مث هلهأ ىلإ عجر مث ةدعقلا يذ يف وأ لاوش يف ةرسمعلا ناسنإلا ىدأ اذإ : َج
 هلهأ ىلإ بهذ هنأل . يده هيلع سيلو عتمتب سيل هنأ ىلع روهمجلاف ادرفم جحلاب ىتأ
 وهو .امهنع هللا يضر هنباو رمع نع يورملا وه اذهو . ادرفم جحلاب عجر مث
 عمج هنأل يدهلا هيلع نأو اعتمتم نوكي هلا سابع نبا نع يورملاو . روهمجلا لوق
 ىلإ عجر اذإ نولوقيف روهمجلا امأ . ةدحاو ةنس يف جحلا رهشأ يف ةرمعلاو جحلا نيب
 . عممتب سيلف درفم جحب ءاج مث ءرصق ةفاسم رفاس اذإ : لوقي مهضعبو فلهأ
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 ىلإ عجر اذإ هنأ ءامهنع هللا يضر هنباو رمع نع ءاج ام حجرألا نأ ملعأ هللاو رهظيو

 مرحأ مث فئاطلاوأةدج يف يقب مث ةرمعلا ىدأو جحلل ءاج نم امأو عتمتب سيل هنإف هلهأ

 اعتمتم هنوك نع هجرخي ال ةنيدملا وأ ةدج وأ فئاطلا ىلإ هجورخف عتمتم اذهف ججحلاب

 ىلإ رفاس نم اذكو ةجاحل فئاطلا وأ ةدج ىلإ رفاس امنإو اعيمج امهئادال ءاج هنأل

  يدهلا هيلعف حجرألاو رهظالا يف اعتمتم هنوك نع هجرخي ال كلذ لك ةرايزلل ةنيدملا
 . هترمعل ىعس امك هجحل ىعسي نأ هيلعو عتمتملا يده

 ملسملا يدنجلا

 ةنجللا - 46ه ةوعدلا

 .ع.م.ن تخالا لأست

 جحأ نأ ضفرف ةرم نم رثكأ يجوز ىلع جحلا تضرعو ةينغو ةرسيبك ةأرما انأ

  مأ يجوز يل نذأي مل نإو هعم جحأ لهف جحلا ديري ريبك خأ يدنعو . ببس امنود
 ؟ اريخ هللا مكازج انوتفأ يجوزل ةعاط يدلب يف ثكمأو جحلا كرتأ

 هذه يف دجو ثيحو هطورش ماصتب روفلا ىلع بجاو جحلا نأ ثيح : باوجلا

 اهجوز ىلع مرحيو جحلا ىلإ ةردابملا اهيلع بجي هّنإف مرحملاو ةردقلاو فيلكتلا ةأرملا
 . ببس نودب اهعنم

 ضرغلا نيعتل اهجوز قفاوي مل ولو اهيخأ عم جحت نأ ركذ ام لاحلاو اهل زوجيو
 هتجوز عنمي يذلا جوزلا اذهل ةيقحأ الو ميدقتلاب ىلوأ هللا قحف مايصلاو ةالصلا نيعتك.

 . ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلاو قفوملا هللاو . رربم الب جحلا ةضيرف ءادأ نم
 , نيربج نبأ - 451/ ةماميلا
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 . ةبعكلا نكر ىلإ ةراشالا وأ حسملا مكح
 : لوقيف لأسي لئاس

 ءانثأ ةفرشملا ةبعكلل يبرغلا يبونجلا نكرلا ىلإ ةراشإلا وأ حسملا مكح ام - ١

 . انوديفأ دوسألا رجحلا دنعو هدنع لاقت يتلا تاريبكتلا ددع مكو فاوطلا
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 قادر

 طوش لك يف يناميلا نكرسلاو دوسألا رججحلا ملتسي نأ فئاطلل عرشي : باوجلا
 عم طوش لك يف ةصاخ دوسألا رجحلا ليبقت هل بحتسي امك فاوطلا طاوشأ نم
 هركيف ةقشملا عم امأ ةقشم نود نم كلذ رسيت اذإ ريخالا طوشلا يف ىتح مالتسالا
 يناميلا نكرسا امأ . . ربكيو هاصع وأ هديب دوسألا رجحلا ىلإ ريشي نأ عرشيو ماحزلا
 نود نم عاطستسا اذإ هنيميب هملتسي امنإو هيلإ ةراشإلا ىلع لدي ام ملعن اميف درب ملف
 هل عرشي الف ةقشملا عم امأ . . ربكأ هللا وأ ربكأ هللاو هللا مسب لوقيو هلبقي الو ةقشم
 ( يك ) يبنلا نع كلذ دورو مدعل ريبكت وأ ةراشإ نود نم هفاوط يف يضميو همالتسا
 حاضيإلاو قيقحتلا ) يباتك يف كلذ تحضوأ امك - مهنع هللا يضر هباحصأ نع الو
 . ( ةرايزلاو ةرمعلاو جحلا لئاسم نم ريثكل

 يف لوقيو راركتلا ةيعرش ىلع لدي ام ملعأ الو ةدحاو ةرم نوكيف ريبكتلا امأ
 يبنلا نع تبث امب طوش لك متخيو ةيعرشلا راكذألاو' تاوعدلا نم رسيت ام هلك هفاوط

 يفو ةنسح ايندلا يف انتآ انبر ) روهشملا ءاعدلا وهو طوش لك هب متخي ناك هنأ ( ف ) ٠
 . (رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا

 يلو هللاو ةبجاو تسيلو ةنس يعسلاو فاوطلا يف تاوعدلاو راكذألا عسيمجو

 زاب نب -70 يدنجلا . قيفوتل
 فن نب ا

 يوبنلا دجسملا ةرايز جاحلا صلع بجت له
 هجح نإف يوبنلا دجسملا ةرايز نم نكمتي مل اذإ هنأ جاجحلا ضعب دقتعي :ص

 ؟ حيحص اذه لهف ضقني

 نأ ةنسلا لب جحلاب قلعت اهل سيلو ةبجاو تسيلو ةنس .يوبنلا دجسملل ةرايزلا : ج
 ( هو ) يبنلا لوقل جحلا تقوب كلذ صتخي الو ةئسلا عيمج يف يوبنلا دجسملا رازي
 دجحسملاو اذه يدجسمو مارحلا دجسملا دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشتال )

 اميف ةالص فلأ نم ريخ اذه يدجسم يف ةالص ) ( كك ) هلوقلو هيلع قفتم ( ىصقألا
 يف يلصي نأ هل عرش يوبنلا دجسملا راز اذإو هيلع قفتم ( مارحلا دجسملا الإ هاوس

 73 ذيل
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 ةرمعلاو جحا لئاضف

ااا
 دس 

أ هيبحاص ىلعو ( قي ) يبنلا ىلع ملسي مث نيتعكر ةضورلا
 هللا يضر رمعو ركب يب

 ةباحصلا نم كانه نينوفدملا ىلع مالسلل ءادهشلاو عيقبلا ةرايز عرشي امك . امهنع

( لك ) يبنلا ناك امك مهيلع محرتلاو مهل ءاعدلاو مهريغو
 هباحصأ ملعي ناكو مهروزي 

او نينمؤملا نم رايدلا لهأ مكيلع مالسلا اولوقي نأ روبقلا اوراز اذإ
 نإ انإو نيملسمل

 ( ةيفاعلا مكلو انث هللا لأسن نوقحال مكب هللا ءاش

 انم نيمدقتسملا هللا محري » عيقبلا راز اذإ لوقي ناك هنأ ( غي ) هنع ةياور يفو

 نأ يوبنلا دجسملا راز نمل اضيأ عرشيو دقرغلا عيقب لهأل رفغا مهللا نيرخأتسملاو

هروزي ناك ( كي ) يبنلا نأل نيتعكر هيف يلصيو ءابق دجسم روزي
 هيف يلصيو تبس لك 

نسحأف هيب يف رهطت نم مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو نيتعكر
 ءابق دجسم ىتأ مث روهطلا 

 دجاسملا امأ ةرونملا ةنيدملا يف رازت يتلا عضاوملا يه هذه ةرمعك ناك هيف ىلصف

 كسانملا يف نيفلؤملا ضعب ركذي يتلا عضاوملا نب اهريغو نيتلبقلا دجسمو ةعبسلا

 نود عابتإلا وه امئاد نمؤملل عورشملاو هيلع ليلد الو كلذل لصأ الف اهترايز

 زاب نباس404 ةوعدلا . قيفوتلا يلو هللاو . عادتبإلا

 # # #« ٠

 ةفرع مراخ فوقولا

 مث سمشلا تبرغ ىتح  اهنم ايبرت  ةفرع دودح جراخ جاحلا فقو اذإ : س

 ؟ هجح مكح امف فرصتا

قل هل مح الف فوقولا تقو يف ةفرع يف جاحلا فقي مل اذإ :ج
 ( 85 ) يبنلا لو

 فوقولا نمزو (جحلا كردأ دقف رجفلا علطي نأ لبق ليلب ةفرع كردأ نمف ةفرع جحلا )

ه رحنلا ةليل نم رجفلا عولط ىلإ ةفرع موي نم لاوزلا دعب ام
 نيب هيلع عسجملا وه اذ

 ظ . ملعلا لهأ ,
ثكالاو ملعلا لهأ نيب فالخ هيفف لاوزلا لبق ام امأ

 ءىزجاال هنأ ىلع نور

 اليل,“ لاوزلا دعب راهن فقو نمو ليللا يف الو لاوزلا دعب فقي مل اذإ هيف فوقوتلا

 بررغ ىلإ ميدقت ممج رصعلاو رهظلا ةالص دعب اراهن فقي نأ لضفألاو كلذ هازجأ

 قيس هل



 317 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 دنع مد هيلعف كلذ لعف نإف اراهن فقو نمل بورغلا لبق فارصنإلا زوجي الو سمشلا

 . ابجاو كرت هنوكل ملعلا لهأ رثكأ

 . اراهن فقو نمل راهنلاو ليللا نيب فوقولا يف عمجلا وهو
 95١4 ةوعدلا

 راب نبأ

 هن م

 دارفالاو نارقلا خسن

 ةباحصلل ( لك ) يبنلا رمأب اخسن دق دارفإلاو نارقلا نأ سانلا ضعب يعدي : ص

 ؟ لوقلا اذه يف مكتحامس يأر امف اوعتمتي نأب

 كاسنألا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو ةحصلا نم هل سأسأ ال لطاب لوق اذه : ج

 ةيدف الو حيحص هجحو حيحص همارحإف جمحلا درفأ نمف عتمتلاو نارقلاو دارفإلا ةثالث

 ( 985 ) يبنلا نأل ملعلا لهأ لاوقأ حصأ يف لضفأ وهف ةرمعلا ىلإ هخسف ْنِإ نكل هيلع

 اولعجي نأ يده مهعم سيلو ةرمعلاو جحلا نيب اونرق وأ جحلاب اوصرحأ نيذلا رمأ .
 مهنع هللا يضر كلذ ةباحصلا لعف دقو اولحيو اورصقيو اوعسيو اوفوطيف ةرمع مهمارحإ
 لضفألا وه ام ىلإ ( و ) يبنلا نم داشرإ وه امنإو جحلا دارفإل اخسن كلذ سيلو

 64٠4 ةوعدلا قيفوتلا يلو هللاو . لمكألاو

 زاب نبا
 ام اي انين

 ةحج نم ماردإلا

 نورخاو ةدج نم اومرحي نأب وجلا قيرطب جحلل مداقلل يتفي مهضعب : س
 . نيروجأم انوتفأ ةلأسملا هذه يف باوصلا هجووه امف كلذ نوركني

 نه ) تيقاوملا تقو امل ( 5 ) يبنلا لوقل ارحب وأ اوج هنوذاحي وأ ارب هيلع نورمي



 . هيلع قفتم ثيدحلا ( ةرمعلاو جحلا دارأ نمم نهلهأ ريغ نم نهيلع ىتأ نملو نهل
 : 0 0000 هما 1
 ريغ اهيلإ اودفو نملو اهلهأل تاقيم يه امنإو نيذفاولل اتاقيم تسيلف ةدج امأ

 «./ةوعدلا .١ اهنمةرمعلا وأ جحلا ةدارإ اواشنأ مث ةرمعل الو جحلل نينيرم
 راب نبأ

*# # * 

 له عادولا فاوط
 ؟ رمتعملا ىلع بجي

 همزلي له مرحلا جراخ هئابرقأ ةرايزل كلذ دعب جرخو ةرمعلا جاحلا ىدأ اذإ : س
 ؟ كلذ يف ءيش هيلع لهو عادولا فاوط

 ةكم يحاوصض يف مرحلا جراخ جورخلا دارأ اذإ عادو رمتعملا ىلع سيل : ج

 هيلع بجي الو عادولا هل عرش هلهأ ريغ وأ هلهأ ىلإ رفسلا دارأ ىتم نكل جاحلا اذكهو ٠

 ىلإ مهترمع نم اولح نيذلا مهاضرأو مهنع هللا يضر ةباحصلا جرحخ دقو ليلدلا مدعل

 ةكم هترداغم دنع عادولا فاوط همزليف جاحلا امأ عادولا فاوطب اورمؤي ملو تافرعو ىنم

 نوكي نأ سانلا رمأ ) امهنع هللا يضر سابع نبا لوقل هلهأ ريغ وأ هلهأ ىلإ ارفاسم

 ينعي سانلا رمأ هلوقو هيلع قفتم ( ضئاحلا ةأرملا نع ففخ هنأ الإ تيبلاب مهدهع رخآ
 هللا يضر سابع نبا نع ىرخألا ةياورلا يف ءاج اذهلو مهرمأ ( لك ) يبنلا نأ كلذب

 هاور ( تيبلاب هدهع رخأ نوكي ىتح كنم دحأ نرفني ال لاق ( لَو ) يبنلا نأ امهنع

 يف الو جحلا يف ال عادو اهيلع سيل ضئاحلا نأ ملعي ثيدحلا اذه نمو . . ملسم

 ش . ملعلا لهأ دنع مكحلا يف اهلثم اهنال ءاسفنلا اذكهو ةرمعلا

 ١8م ةوعدلا ١

 زاب نبا

# # # 

 مرحدم وهو ملتحأ نم

 نإ ينأل ترتحاف تملتحا ىنم يف انتبو نماشلا موبلا يف : مارحإلا انبل امدنع



 ب يتبع حسن يونبتجج رعب نسم هسا ج وهي هييسب عفت اعنا دسم : درمصلار حبلا لئاضت 0 ء ا لا تل

 تاروظحم نم نيروظحم بكترأ !.اهبو يمارحإ تللدسو رسعبش يسأر نم طقس تلستغا

 لمع يف مكحلا امف مميتلا ىلع لسغلا تلضف يننكلو اهبكترأ مل مميت نإو
 ؟ نيروجأم انوتفأ اذه

 الو فاوطلا ذو ةالسملا حيسفل "لو ملتحأ نس ىلع لاستفالا اجعل 3 تاوسيلا

 تارعش هيمأر نم طقس ول هرسفب الو : اهرصحم ناك ولو لستغيف لاستغإلا لبق ةءارقلا

 وأ صق وأ قلحب ادمع رعشلا ةلازإ وه امنإ تاروظحملا نإف . لاستغإلا ةلامح يف
 . فتن

 رعشلا ليلختو سأرلا لسغ هع مزليو بجاو وهف مالتحإلا نم لاستغإلا امأف
 هيديب رعشلا كيرحت عم ابص هسأر ىلع ءاملا بصي لب كلدلا يف غلابي ال نكلو
 ىنعي مارحإلا لح امأف . ةبانج ةرعش لك تحت نإف هسأر ةرشب ىلإ ءاملا لصي ىتح
 لمعلاوأ ةجاحلا دنع رازإلا علخ زوجي لب مارحإلا تاروظحم نم سيلف رازإلا هملخ

 هلسغو هريغب ءادرلا وأ رازإلا لادبا زوجيو ةجاحلا ءاضق دنع رازإلا علخ زوجيو
 ةباحصلا اذكو مرحم وهو لستغي ناك ( و ) يبنلا نأ تبث دقو كسلذ وحنو خستا اذإ
 . ملعأ هللاو

 م51/ ةماميلا

 .نيربج نبا
 *ه # *

 تاقيملا نع مارحإلا بوجو
 : هلاؤس يف لوقي ثيللا يحاوض نم ينارهزلا ينسلا ديبع دمحم خألا : س
 ململي ىمسملا تاقيملا تزواجت دقو ةرمعلا تيوناه 6 ماع بجر رهش يف

 هنأب ء ريخ هللا هازج . يندشرأ ناوخإلا دحأ ينلباق امدنعو مارحإ نود نميلا لهأ تاقيم
 ةكم لوخد كل زوجي ال : لاقو , كانه نم مرحأل تاقيملا ىلإ ةدوعلا نم يل دب ال
 وجرأف . تاقيملا نم تمرحأو , وليك نيثالشب ردقت ةفاسم نم تعجرف « ةيداعلا كبايثب
 يذلا خألا هيف ينلباق يذلا ناكملا نم مرحأ نأ نودب ةكم تلجد ول له يتدافإ
 زاب نبأ . تاقيملا ىلإ ةدوعلا نم ذب ال مأ ةدوعلا ىلإ يندشرأ



 ب .
 ةرسملاو جملا لئاضف

 رمي يذلا تاقيملا نم مارحإلا ةرمعلا وأ جحلل ةكم دصق نم ىلع بجاولا :ج

 نه » تيقاوملا تقو امل ( و ) يبنلا لوقل « مارحإ نودب هزواجت هل زوجي الو هيلع

 كلذ نود ناك نمو ةرمعلا وأ جحلا دارأ نمم نهلهأ ريغ نم نهيلع ىتأ نملو نهل

 قيرط نع ينميلا ءاج اذإف « ةكم نم نولهي ةكم لهأ ىتح . أشنأ ثيح نم هلهمف

 هيلع بجو ةنيدملا قيرط نم ءاج اذإ اذكهو . ململي نم مارحإلا هيلع بجو ؛ ململي»

 دجن تاقيم نم مارحإلا هيلع بجو دجان نم ءاج ول اذكهو ةنئيذملا تاقيم نم مارحإلا

 عوجرلل كدشرأ يذلاو . هنم مرحيل عوجرلا هيلع بجو مرحي ملو هزواج ولف اذكهو

 كناولو . هلل دمحلاو تاقيملا ىلإ كنعوجر يف تبصأ دفو نسحأ دق ململي ىلا

 تاقيملا تزواج كنال مد كيلع :بجول عوجرلل هيف كدشرأ يذلا كناكم نم تمرحأ

 نم عذج منغلا نم سأر وأ ةرسقب عبس وأ ةندب عبس وه مدلاو . ةرمعلا تدرأ دق تنأو

 48 ةيبرعلا ةلجملا . قيفوتلا
 زاب نبا عمم

 هللا ءاش نإ كيلع ةيحف ا
 ةفرصع موي يفو . ةرم لوأل كلذ ناكو نيتتس لبق جيحلا ةضيرف تيدأ : لاؤسلا

 . ميظععلا مويلا كلذ يف يبر وعدأ انأو

 يدي يف تطقس يعومدو يهجو ىلع يديب تحسمو تيهتنا امدنعو يانيع ترمحأ دقو
 ؟ كلذ يف ءيش يلع لهف ادصق كلذ نكي ملو نيعلا بده نم ناترعش

 ميمت نب ةطوح
 نيربج نبا

 كعوشخو كصرح ىلع كباثأو تمرحأ فعاضو كنمو انم هللا لبقت : باوجلا

نيعلا بادهأ طوقس نم تركذ ام امأف , هللا هجو هب تدصق يذلا كلمعو
 ةيدف الف 

ي ملو كلذ دمقت مل كنأ ثيح هللا ءاش نإ كيلع
 نعافع دق ىلاعت هللاو دمعت نع نك

 نيربج نبا . هللا كقفو نايسنلاو أطخلا

 4417“ ةماميلا 05
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 اه ةرمعلاو جحا لئاضف

 جدلا يف يبصلا ناب اذإ

 . ضايرلا يعيبسلا دهف نب ديزي : لأسي
 تلستغاف تملتحا ةجحلا يذ نم نماشلا مويلا يفو ريغص انأو يلهأ عم تججح

 له هذه يتجح نع تلأسم تاوئس عبس دعب مث . يجح تممتأو يمارحإ تسبلو
 ملو تيفوت يتلا يتدلاو نع جحأ نأ ديرأ انأو ءىزجت ال اهنأ تعمسف ؟ ال مأ ءىزجت
 مث يسفن نع الوأ جحأ نأ دب ال مأ اهنع يجح اهئزجي لهف . ةدحاو ةجح الإ جحت

 ؟ اهنع

 اهفاوط لبق ةرمعلا يفو اهلبق وأ ةفرعب جحلا يف يبصلا غلب ىتم : باوجلا
 فقوو مرحم وهو نماشلا موييلا يف ملتحا لئاسلا نأ ثيحف ةضيرفلا نع كلذ ءأزجأ

 نأ ءاش ْنِإ دعب هلعلو كلذ هئزجيو اهريغ وأ هتدلاو نع جحي نأ هلو هسفن نع ةجحلا .

 451/ ةماميلا 00 . دارأ نمو هيوبأو هسفن نع جحلا رركي
 نيربج نب هع 90 0. نبأ

 جحلاب صوي مأو تام نم

 : لوقيف لأسي ضايرلا يف ميقم يقارع . . نيسح خألا
 جح اذإ ةضيرفلا هنع طقست لهف , هنع جحلاب ادحأ صوي مل لجر تام اذإ »

 ٠ . . « ؟ هلبا هنع

 ةضيرفلا هنع تطقس هسفن نع جح دق يذلا ملسملا هنبا هنع جح اذإ : باوجلا

 تبث امل مهسفنأ نع اوجح دق نيذلا نيملسملا نم هنبا ريغ هنع جحول اذكهو كلذب
 ةضيرف نإ هللا لوسر اي تلاق ةأرمأ نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع نيحيحصلا يف

 : لاق هنع جحافأ نعظلا الو جحلا عيطتسي ال اريبك اخيش يبأ تكردأ هدابع ىلع هللا
 ١٠١7 ةوعدلا . انركذ ام ىلع لدت ىرخأ ثيداحأ بابلا يفو هلع يجح معن

 زاب نبا
 هلا # 4



 علا و حصا لد 00 ْ 50 520 ١ خا ةرمعلاو حملا لئاضق هع

 يذلا عضوملا نم كناقيم

 يتماقإ نم موي دنعبو كانه ءاقدصالا ةرايزل ةدج ىلإ ترفاس دقل : لاؤسلا

 : ةرمع تذخأو ةمركملا ةكم ىلإ تهجوتو ةدخ يف تمرحأف ةرمع ذخأ نأ تركف

 ةرئاطلا لوخدب وأ مرحم يداو نم مرحت نأ بجاولاف« امد كيلع نأ ءاقدصألا ضعب يل لاقف

 1 ب هللا مكقفو . . . يتدافإ وجرأ تاقيملا كلوصو دنع

 نم مارحالا كمزليف ضايرلا يف تنأو ةرمعلا ىلع امزاع تنك نإ : باوجلا

 نإ امأ اربج مد كيلعف ةذج نم تمرحأو لعفت مل نإف ةرئاطلا يف هءاذج وأ تاقيفملا

 امنإو كقيدص ةرايز كلذ ىلع كلمح امنإو رفسلا لاح ةرمعلا يف ركفت مل تنك

 كيلع مد الف كانه تركف ثيح نم ةرمعلا تاشنأف ةدج تلصو نأ دعب اهيلع تمزع

 هللاو تركذ امك ةدجع وهو ةرممعلا ىلع هيف :تمزع يذلا عضوملا نم كتاقيم نؤكيو

 مم. ةماميلا
 . نيربج نبا

 #ه 6#

 مرحملل ةجوزلا ةرشابم

 رهو هتجوز رشاب يذلا جاحلا نع لأسي تيوكلا نم دمحم ديعس ذحا : س

 ؟ ءيش هيلع لهف ىدفأ دقو لزني مل هنكلو مرحم

 وأ ةاش هيلع نأ ءاملعلا ضعب ركذ دقو ةاش هيلعف ىدفأو هتجوز رشاب اذإ :ج

 ملعلا لهأ نم اريثك نأل ةاش هيلع نأ طوحألاو . نيكاسم ةتس ماعطإ وأ :مايأ ةثالث مايص

 . قيفوتلا هلل ابو كلذ ىري
 465 ةيبرعلا ةلجملا

 رأي نا
 رك نب *#ا#ا #



 ه4 1 1 ةرمعلاو جلا لئاضف

 ؟ ةرمعلا يكملا تاقيم نيأ ؛ س

 ؟ ةرمعلل يكملا تاقيم نيأ : س

 ىلع تحلأ امل اهنع هللا يضر ةشئاع نأل . لحلا ةكمب نمل ةرمعلا تاقيم : ج

 نأ نمحرلا دبع اهامخأ رمأ ةنراق هعم تجح نأ دعب ةدرفم ةرمع رمتعت نأ ( هي ) يبنا

 . ةكم ىلإ لحلا نم نوكي ام برقأ وهو ةرمعلاب هنم مرحتل ميعنتلا ىلإ اهعم بهذي
 امل ازئاج مرحلا نم ناكم يأ نم :أ ةكم نم ةرمعلاب مارحالا ناك ولو . اليل كلذ ناكو
 ىلإ اهعم بهذي نأ اهامخأ هرمأب اهيخأو ةشئاع ىلعو هسفن ىلع ( هو ) يبنلا قش
 ىلإ كلذ هجوحيو رفس ىلع مهو اليل كلذ ناك دقو . ةرمعلاب هنم مرحتل ميعنتلا

 ثيحدنم سانلا دعبأ ناك ًامثإ نكي ملام اهرسيأ راتخا الإ نيرمأ نيب ريخ ام هنألو ء اهرسيو
 اتاقيم سيل مرجحلا نأ ىلع كلذ لد ةكم ءاحطب نم ةرمعلاب مارحالا يف اهل نذأي مل

 اذ ةنيدملا لهأل ( لي ) هللا لوسر تقو ثيدحل اصصخم اذه ناكو ةرمعلاب مارحاللا

 نم نهيلع ىتأ نملو نهل نه لاقو ململي نميلا لهألو . ةفحجلا ماشلا لهألو ؛ ةفيلحلا
 ىتح أشنأ ثيح نم هلهمف كسلذ نود ناك نمو ةرمعلاو جحلا ديري نمم نهلهأ ريغ

 ةمئادلا ةنجللا 0# #
 حاحلل ءانغلاو صقرلا تالفح مكح

 هدالب جاحلا ةرداغم دنع ديراغزرلاو ءانغلاو صقرلا تالفح اندالب يف ماقت : س

 لعفي مل نم ىلإ نورظني سانلا حبصأ ىتح اهنم هتدوع دشعو ةسدقملا يصارألا ىلإ
 ؟ هللا مكباثأ انوديفأ ؟ اذه يف مالسإلا مكح امف جاحلا قح يف رصقم هنأ ىلع كلذ

 لاجرلا قيرط نع تالفحلا نم ماقي ام ناك نإف ليصفت هيف رمألا اذه : ج

 لئاسملاو هللا ليبس يف داهجللو جحلل سامحلا اهب يتلا ةيمالسالا دئاصقلاو حالسلاب
 ال ركنمو مرحم اذهف نهصقر وأ ءاسنلا يناغأب ناك اذإ امأ - هب سأب ال اذهف - ةيعرشلا

 م4 ملسملا يدنجلا . زوجي ال اضيأ اذهف لاجرلاب ءاسنلا طالتخاب ناك وأ زوجي
 ةنحللا ىف يكل



 هنأ ركذ مث طيخملا سبلف ةرمعلا يف ميصقتلا وأ قلحلا يسن نم مكح ام : س
 ْ ؟ قلحي وأ رصقي مل

 قلحي نأ لبق سبل مث ىعسو فاطف ةرمعلا يف ريصقتلا وأ قلحلا يسن نم : ج
 رصقي وأ قلحي ىتح علخي نأ هيلع بجاولا نإف هبنت ىتم نكلو . قلحلا وأ ريصقتلل ةداعالا ىلإ ةجاح الو كلذ هأزجأو هيلع ءيش الف انايسن وأ هنم الهج هيلع هبايثو قلح وأ رصق ْنِإف امهسبل ديعي مث رصقي وأ قلحيو ركذ اذإ هبايث عزني هنإف رصقي وأ
 . مرخم وهو

 نأ ملسملا يدنجلا

 ةنحللا

 هد <

 مارحالا ىلع عقو اذإ محلا
 امو مدلا هيلعو هيف ىلصي لهف ريثك وأ ليلق مد مارحالا بوث ىلع عقو اذإ . نس

 ؟ مارحالا بوث ىلع عقو اذإ مدلا نم ةالصلا وأ جحلا لطبي ام دح

 هنأ الإ هلسغي هنإف ريثك وأ ليلق مدلا نم ءيش مرحملا بوث ىلع عفو اذإ : ج
 هيفو هيف يلصي الو هلسغ بجيف اريثك ناك اذإ امأ . هيف يلصيو افرع ريسيلا نع ىفعي
 نأل رهاط رخآ مارحإب هريغي وأ ةساجنلا نم همارحإ لسغي نأ هيلع بجي لب ةساجنلا
 رخآ ساببلب مارحإلا سابل ريغي نأ بحأ اذإ . رذع نودب ولو هتسبلأ ريغي نأ هل مرحملا
 تمرحأ اذإ اهسبالم ريغت نأ اهل ةأرملا اذكهو . تارم ةدع هريغ ولو هيلع سأب الف
 بحأ مث ءادرو رازإ يف الثم مرحأ اذإ لجرلا اذكهو .رذع نودب ولو . ىرخأ سبالمب
 هستباصأ بوث يف يلصي الو كلذ يف هيلع جرح الف رخأ ءادرو رازإب امهريغي نأ
 وأ ايسان ناك اذإ امأ . ةالصلا حصت مل ادماع ةساجنلا هيلعو ىلص ولف . ةساجنلا
 ضعب دوجو هتحص يف رثؤي الو اقلطم حيحصف جحلا امأ . ةحيحص ةالصلاف الهاج
 م4 ملسملا يدنجلا . مارحإلا سبالم يف ةساجنلا

 ةنحمللا
 *# #خ *#



 مردم سأر نم ةرعش طوقس

 ؟ اهنع امغر ةرعش اهسأر نم تطقس اذإ ةمرحملا ةأرملا لعفت اذام : ص

 ءوضولا يف هحسم دنع رعش - ىثنأ وأ ناك اركذ  مرحملا سأر نم طقس اذإ : ج
 نم وأ هبراش نم وأ لجرلا ةيحل نم طقس ول اذكهو , كلذ هرضي مل هلسغ دنع وأ
 وأ هرعش نم ءيش عطق دمعتي نأ روظحملا امنإ كلذ دمعتي مل اذإ هرضي ال ءيش هرفاظأ
 دمعت ريغ نم طقسي ءيش امأ . ءيش عطق دمعتت ال ةأرملا اذكهو مرحم وهو هرفاظأ
 . ملعأ هللاو . اهطوقس رضي الف ةكرحلا دنع طقست ةتيم تارعش هذهف

 “5: ملسملا يدنجلا

 ةنحللا

#90 * 

 ةرمع الو اجح دري ملو ةكم دصق

 الو اجح ال دصقي ملو ةكم ىلإ ضايرلا نم جرخ نميف عرشلا مكح اص : س
 ةدج نم مارحالا هئزجي لهف انراق ةدج نم مرحأف جحلا دارأ ةكم هلوصو دعب مث ةرمع

 ؟ ةمولعملا تيقاوملا دحأ ىلإ هباهذ نم دب الو مد هيلع مأ

 امنإو ةرمع الو اجح دري ملو ةكم ادصاق اهريغ وأ ضايرلا نم جرصخ نم : ج
 لصو ام دعب هل ادب مث كلذ وحن وأ براقألا ضعب ةرايز وأ ةراجتلاك رخآ المع دارأ
 ناك نإو ةدج نم مرحأ ةدج يف ناك نإ هيف وه يذلا هناكم نم مرحي هنإف جحي نأ ةكم
 هنم مرحي هيف وهو ةرمعلا وأ جحلا ىلع مزعي ناكم يأ اذكهو ةكم نم مرحأ ةكم يف
 جحلا هيف ىون يذلا وه هتاقيم َّنأل هيلع جرح الو تيقاوملا نود ناك اذإ ةرمعلاو جحلل
 ىتح أشنأ ثيح نم هلهمف كلذ نود ناك نمو ) تيقاوملا تقو امل ( لك ) يبنلا لوقل

 "4 ملسملا يدنجلا ( ةكم نم نولهي ةكم لهأ
 ةنجللا

 # ا # *





 ءاقفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا



 ةرمعلاو جحا لكاس 1,55 كلا ! 2

 ها4١1/١912/1 خيرات و )١١74( مقرب ىوتف

 نم نذإ نودب جح اذإ مثإ هيلع لهف هعجرم هل صخري ملو هتدناوب جحلا ديريو ةطرشلاب ىدنج : لاؤسلا
 ؟ ال مأ هعجرم

 جحتل كعجرم نم نذإ نودب لمعلا ككرتو لمع نم هيدؤت ام لباقم ًابترم ملتست كلمع يف ريجأ تنأ : باوجلا
 يهام عم ضراعتي امب ةمذلا هذه لغشت الف يفيظولا لمعلاب ةلوغشم كتمذ نأل هلحم ريغ يف فرصت كتدلاوب

 نودب جحت نأ عنام الف كدرف تججح ام تنأ تنك ول امك كلذ ىلع قبسلا قح ةلاحب الإ ءاقب الف هب ةلوغشم

 الإ كمأب جحت نأ كل زوجيال هنأ ملعي اذهبو يموكحلا لمعلاب كتمذ لغشل قباس كتمذ يف جحلا قلعت نآأل نذإ

 نم دحأ اهب جحي نأ نكمملا نمف كمأ ةهج نم امأ كدرف جحت مل تنك اذإ ناذئتسإلا وه طوحألا نأو ٠ نذإب

 ٠ هبحصو هلآو دمحم انيبل ىلع ملسو هللا ىلصو ٠ تدرأ اذإ ةقفنلا عفدب تنأ موقثو كريغ اهمراحم

 ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا

 سيئرلا سيئرلا بئان ' | وضع وضع

 زاب نب هللادبع نب زيزعلادبع يفيفع قازرلادبع نايدغ نب هللآادبع عينملا هللادبع
 «ه+609606996999599599959588959988959989895842

 ه1735/1/؟ خيراتو )١١71( مقرب ىوتف

 له ملعأ الو يلهأ نم اضر يعم سيل نكلو جحلا ديرأو رهشأ ةتسو ةنس ذنم برتغم لجر انأ : لاؤسلا
 | ' ؟ ال مأ جحلاب ىل اونذأي

 مارحلا هتيب جح نم كيلع هللا ضرف ام يدؤتل رفسلا لبق جحلاب أدباق ةضيرفلا جحت مل تنك نإ : باوجلا

 « لبق نم ةضيرفلا تججح تنك نإو قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال مهنإف كلهأ هرك ولو كتمذ أربتو

 ءادأو محرلا ةلصل ًاقيقحت مهمزال ضقأو مهرطاخ بيطو كلهأ ىلإ رفسلاب أدباف ًاعوطت جحلا نم هديرتامو
 ٠ لعفف كلذ دعب ًاعوطت جحلا نم تنكمت اذإ مث اهقحل .

 ٠ هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو
 ا ا ا ا ا ا ل

 ها١/7317/؟ خيراتو (١١؟5 )) مقرب ىوتف

 ءادأ يدصق نأ هل ًارهظم هعم جحأ نأ يدلاو نم تبلط يرمع نم رشع سماخلا تغلب امل : لاؤسلا

 ةمركملا ةكم ةيؤرو عالطتسإلا بح يدصق ناك لب ةضيرفلا ءادأ يتينو يدصق نكي مل نكلو جحلا ةضيرف

 ًاملع هللا ءاش نإ دعب اميف اهيضقأسف ةضيرفلا امأ كلذ ريغو ةسدقملا رعاشملا ةدهاشمو ةرونملا ةنيدملاو

 املع ةضيرفلا ديعأ لهف تارمجلا ىدحإ يمر يف صقن نم يكوكش مغر ماريام ىلع جحلا كلذ تيضق ينآ

 ٠ اطايتحإ اهتداعإ ىلع صيرح ىنأب

 عيمج تيدأو مارحإلا دنع جحلا تدصقف ماريام ىلع جحلا تيدأ كنأ نم تركذ امك رمألا ناك نإ :: فتوجلا

 ةنيدملاو ةكم ةدهاشم ءادتيإ كدصقل ريثأت الو ةضيرفلا كنع هب طقسي هللأ ءاش نإ حيحص كجحف هضئارف



 ًاريثأت هل نأ ريغ جحلا عم ةراجتلا دصق نم مكحلا يف بيرق وهو كجح ةحص ىلع نكامألا نم امهريغّلا' ©...
 مد كيلعو « مارحالا دنع جحلا كدصق بحاصو ىرخأ ةين ءادتيإ تيون ثيح ٠ جحلا نع كباوث رادقم ىلع
 طقسي الو . هبوجو لصالا نأل رثكأف تايصح ثالث كرت ىف كشلا ناك نإ ىمرلا صقن نم هيف تككش امع
 كرجأل مظعأ كلذف باوثلا مظعأ ىف ةبغر ًاطايتحا جحلا تدعأ نإو . نظ ةبلغ ول نيقيي هتيدأ اذأ الإ كنع
 كيبال كرمأ فشكني ال ىتح ارهاظ هلامعأ تيدأ امنإو « مارحالا دنع جحلا دصقت مل تنك اذأ امأ , ككسنل متأو

 ٠ ةعاطتسالا دنع هديعت نا كيلع بجيو اهنودب حصيال جحلا ناكرا نم نكر هينلا نأل ء حيحص ريغ كجحف

 . ملسو هيحصو هلآو دمحم انيبن ىلع هللا ىلص

 هلا7745 1/9/1١17 خيراتو ١1١١١( ) مقرب ىوتف

 دقو ًانايسن وأ ًالهج اهرعش رصقت مل اهنا الإ جحلا لامعا عيمج تلعف و تجح ةارمأ : لاؤسلا
 ؟ اهيلع بجي اذامف مرحملا ىلع ةروظحملا رومالا لك تلعفو اهدلب ىلإ تلصو

 ' رصقت نأ اهمزليف ًالهج وأ اهنم ًانايسن ريصقتلا الإ ئش لك تلعف اهنأ نم ركذ امك رمالا ناك اذأ : باوجلا
 : عيمجلل هللا لأسنو جحلا مامتإ ةينب اهنايسنوأ اهلهجل هريخأت (ءاقل) اهيلع ئش الو تركذ ىتم اهدلب ىف اهسأر
 '  ةرقب عبس وأ هندب عبس وأ ةاش وهو : مد اهيلعف ريصفتلا لبق اهعماج دق اهجوز ناك اذاو .لوبقلاو قيفوتلا
 هريغوأ اهدلب ىف مرحلا نم اهجورخ دعب عامجلا نوكي نا الإ . مرحلا نيكاسمل ةكم ىف حبذت ةيحضأ ئزجت

 ملسو هبحصو هلآو دمحم ًانيبن ىلع هللا ىلصو . نيكاسملا ىلع قرفتو تءاش ثيح حبذت اهنإف

 اه ١1"/ 1١45/4 خيراتو ١74١ مقرب ىوتف

 لهو ةجحلا ةحص نع لأسيو هلام نم هنع جحي نأ ىصوأو جحلا ةضيرف ضقي ملو تام لجر : لاؤسلا
 ؟ ال مأ هسفنل هجح لثم هنع ريغلأ جح

 هلام نم هنع جحي نأ بجو اهبوجو طورشل لمكتسم وهو جحلا ةضيرف ضقي ملو ملسملا تام اذإ :؛ باوجلا

 ةضيرف ىدأ دق ناكو جحلا هنم حصي نمم هريغ.هنع جح اذإو . صوي مل مأ كلذب ىصوأ ءاوس هفلخ ىذلا

 . هنع ضرفلا طوقس ىف ءزجأو هنع ةجح حص هسفن نع جحلا

 هتاحبس هللا ىلا عجار كلذف رثكأ وأ ًالضف لقأ وأ هسفن نع هجحك وه له هريغ نع ءرملا جح ميوقت امأو
 .٠ ىلاعتو

 ىشخيو كلذ ىلع ةلادلا ةيعرشلا ةلدألل تومي نأ لبق عاطتسا نإ جحلاب ةردابملا هيلع بجاولا نأ كش الو
 ملسو هبحصو هلآو دمحم آنيبن ىلع هللا ىلصو ريخأتلا مثإ نم هيلع
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 ها 1537/0/5: خيراتو.ا# 9 مطزي ىوتق



 ةرمسلاو جيا لاس ظ آ : 3 » 0 الك

 ه17557 /0/6 خيراتو ١7١66 مقرب ىوتف

 ؟كلذ مكح نع لاسيو ةأرملا هذهل همأ هجح ىطعأو اهب جحيل اهجوزل
 ىلع رجألا كل لزجي هللاو ناسحإلاو ربلا باب نم اذهف ةجحب هتدلاوو هدلاو نم لك ىلع هتقدص امأ : باوجلل
 هنم ليكوت اذهو اهب جحيل اهجوزل اهعفدت هأرمال هتدلاو نع اهب جحي نأ ديري ىتلا دوقنلا ميلست املو ربلا اذه
 . زئاج ليكوت اذهو ةأرملا هذهل
 نإف همأ نع هب جحتل ةأرمأل هعفدي اميف لاحلا كلذكو هسفن نع جح دق بئانلا ناك اذإ ةزئاج جحلا ىف ةباينلاو
 نكلو كلذ ىف © هللا لوسر نع تباثلا ليلدلا دورول ةزتاج لجرلا نعو ةارملا نع جحلا ىف ةأرملا ةباين
 ىلإ نئمطي ىتح ةنامالاو نيدلا لهأ نم نوكي نأ هبينتسي نميف ىرحتي نأ جحلا ىف ضوفي نأ ديري نمل ىغبني
 ملسو هلآو هبحصو دمحم ًانيين ىلع هللا ىلصو قيقوتلا هللابو بجاولاب همايق

 ه 5 /م/1 خيراتب )١1١61( مقرب ىوتف

 رحنلا موي رجف دعب ةرمجلا ىمرو ةفرعب فوقولا دعب ىنم رداغي نأ هلمع هرطضأ ملسم فظوم :لاؤسلا
 ةعمجلا ةالص دعب يعسو ةبعكلاب فاطو ةكم ىلإ ىنم رداغ مث حبذلا ىفو تارمجلا ةيقب ىمر ىف رخآ الكوم
 ىف ديعلا مايا ىناث تبسلا موي رهظلا دعب نوكي ىتح ةفاسم مك ١77٠١ ةكم نع دعبي ىذلا هتفيظو رقمل ماقو
 اذامف جحلا تابجاو ضعب ًاكرات هلمع ىلإ رفسلا ىلإ هرطضا امم هسيئر هل هددح ىذلا تقولا ىف هلمع رقم
 ش ؟ هيلع بجي
 نم هتركذ ام نأل حيحص ريغ ىمرلا ىلع لجرلل كنم ردص ىذلا ليكوتلاف ركذ امك رمألا ناك اذإ : باوجلا
 سيل ريخأتلا بقاوع نم رّذح هنأو رهظلا دعب ديعلا مايأ ىناث تبسلا موي رضحت نا كيلع طرش كسيئر نأ
 تيبملاو رشع ىناثلاو رشع يداحلا مويلا ىمر تكرت دقف كلذ ىلع ”ءانبو ليكوتلاو رفسلا كل غوسي رذعب
 ةيدف ثالثلا تابجاولا هذه نم ةدحاو لك نع كيلع بجيو عادولا فاوطو رشع ىنثاو رشع دحأ ىتليل ىنمب

 ةرشع ةيدف لك نع موصت نأ كيلع بجو عطتست مل نإف ءارقفلا ىلع عزوتو ةكم ىف حبذتو ةيحضأ ئزجت
 . قيفوتلا هللابو . لمعلا اذه لثمل دعت الو مايأ

 اه 1795/1/١5 خيراتو ١76 مقرب ىوتف ْ

 ىف مكحلا امف امهنع جحلا ديرأو امهرقفل جحلا ةضيرف ايدؤي ملو اتام نيذلنا ئدلاو نع جحأ له : لاؤسلا :
 ؟ كلذ

 ناك وأ كسفن نع تججح تنك اذإ امهنع جحي نم بينت وأ كسفنب كيدلاو نع جحت نأ كل زوجي : باوجلا
 هللا ىضر سابع نب هللا ديع نع هننس ىف دواد ويأ ىور امل هسفن نع جح دق امهنع جحي ىذلا صخشلا
 نع تججح : لاق ىل بيرق وأ ىل خأ ؟ ةمربش نم : لاق ةمربش نع كيبل لوقي ًالجر عمس © ىبنلا نأ امهنع
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 ١ : اهعفدت نأ ساسأ ىلع ةأرمال هيبأ هجح ىطعأف هجحب هتدلاوو هدلاو نم لك ىلع لجر قدصت : لاؤسلا
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 هدف ةرمعلاو جملا لئاضف

 حيحص دانسإ اذه ىقيهيبلا لاق هجام نبا هجرخأو ء ةمربش نع جح مث كسفن نع جح لاق ءال : لاق ؟ كسفن

 . هنم حصأ بابلا ىف سيل

 ؟ زوجي ال مأ اهضرف تّدأ دق نوكتو صاخلا يلامب ةريقفلا ىتجوز جح زوجي له : لاؤس
 ًائيين ىلع هللا ىلصو . اهيلإ كتاسحإ ىلع اريخ هللا كازجو اهضرف تدأ دق نوكتو كلذ زوجي معن : باوجلا
 . ملسو هيحصو هلأو دمحم
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 ها9١/17557؟/7+ خيراتو ١41١١ مقرب ىوتف

 عيطتست ال اهتعيبط نمو ًابيرقت ةنس نيعبس ىلاوح رمعلا نم غلبت نسلا ىف ةنعاط ةدلاو هل لجر : لاؤسلا
 ىدؤت ملو هرايسلا تبكر اذإ اهيعو اهدقفي ضرمب رثأتت ثيح ةبيرق ةفاسملا تناك ولو تارايسلا ىلع رفسلا
 ؟ ديحولا اهنبا ىنأب ًاملع ىلام نم ئشب اهنع جحأ نأ ىل زوجي لهف . جحلا ةضيرف
 كلذ كيلع دكأتي لب كلام نم ئشب اهنع جحت وأ كمأ نع جحت نأ كل زاج ركذ امك رمالا ناك اذأ : باوجلا
 ًانيبن ىلع هللا ىلصو قيفوتلا هللابو . ةزئاج جحلا ىف ةباينلاو جحلا عيطتست ال اهنأل اهيلإ ًاناسحإو اهب ارب
 . ملسو هبحصو هلآو دمحم

 1]2111ذ1ذ101

 ها1791 ١/ / 78 خيراتو ( ١454 ) مقرب ىوتف -

 دنع ىذلا ىدنجلا ىطعأف سانلا ةرثكل كلذ رذعتو ناجاح امهو دوسألا رجحلا لبقتل همأب ىتأ لجر : لاوسلا
 لهو ؟ زئاج اذه لهف هالبقف همأو لجرلا اذهل رجحلا الخو سانلا ىدنجلا دعبأف تالاير ةرشع دوسألا رجحلا
 ؟ ال مأ جح هل

 ليقتو هعفدي نأ هل زوجي ال ةوشر ىدنجلل لجرلا هعفد ىذلا غليملا اذهف ركذ امك رمألا ناك اذإ : باوجلا
 ًادحأ ىذؤي نأ نودب هلبقيو هملتسي نأ عاطتسا نمف هتابجاو نم الو جحلا ناكرأ نم سيلو ةنس دوسألا رجحلا
 راشأ اصعب وأ همالتسإب نكمتي مل نإو اهلبقو اصعب هملتسا هليبقتو همالتسا نم نكمتي مل نإف كلذ هل بحتسا
 اعيمج امهيلعو ىدنجلل الو فئاطلل زوجي الف كلذ ىف ةوشرلا لذب امأو . ةنسلا ىه هذهو ربكو هتذاحم دنع
 . ملسو هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو قيفوتلا هللابو . كلذ نم هللا ىلإ هبوتلا

 ها١٠/17917/107 خيراتو ( 15٠١ ) مقرب ىوتف

 ةبقعلا ةرمج ىمر دعب ةتوهشب لبقلا جراخ هلازنإو هتجوز ليبقت وهو روذحم ىف عقو جاح صخش : لاؤسلا
 ٌ ؟ هيلع بجي اذامف ةجاح ريغ ىهو ةضافإلا فاوط لبقو قلحلاو
 هلبقلاو ٠ هلمع صقتني وأ همارحإ دسفي امل ضرعتي نأ امهب وأ ةرمعلاوأ جحل مرحأ ملسمل زوجي ال : باوجلا
 نإ ىعسلاو ريصقتلا وأ قلحلاو ةبقعلا ةرمج ىمرب كلذو لماكلا للحتلا للحتي ىتح جحلاب مرحأ نم ىلع مارح
 للحتلا دعب لزنأو لبق نم جح ذسفي الو ءاسنلا هيلع مرحي ىذلا مارحإلا مكح ىف لازيال هنأل ىعس هيلع ناك

 ةيحضألا ىف ئزجي منغلا نم س ءر حبذب كلذ ريجيو لمعلا اذه لثمل دوعي الو!هللا رفغتسي نإ هيلعو لوألا



 ةرمعلاو حلا لئاضف | نكد

 ًانيين ىلع هللا ىلصو قيفوتلا هللابو ناكمإلا بسحب كلذ ةردابملا بجاولاو ىكملا مرحلا ءارقف ىلع هعزوي
 . ملسو ةيحصو هلآو دمحم
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 اه١11599/9/1 خيراتو 1١11١( مقر ىوتف

 ملعلا عم ًءاسم ةرشاعلا ةعاسلا يف قيرشتلا ينايل نم ةينثلا ةليللا رامجلا تيمر ينأب لوقي لجر : لاؤسلا
 .. ىضرم مهلكو لجرو نيتأرمإ ىعم نأب ملعلا عم ؟ ال مأ كلذ يف مثإ ىلع لهف كلذ ىلإ رطضم ينأ

 ' رامجلا ىمرو يعرش رذعل هريخأتو ليللا هكردأ ىتح رشع يداحلا مويلا يف رامجلا ىمر رخأ نم : باوجلا
 طوحألا نكلو هيلع ئشالو كلذ هأزجأ ًاليل هامرف رشع يناثلا يف ىمرلا رخأ نم اذكهو ئش كلذ يف سيلف ًاليل
 . ملسو هبحصو هلآو دمحم ًانيبن ىلع هللا ىلصو قيفوتلا هللايو ٠ ًاراهن يمرلا يف دهتجي نأ

 اه١١/15919/7 خيراتو )١١١5( مقر ىوتف

 ؟ جحلا كلذ اهئزجيأ ٠ اهجح مايأ يف تضاح يتلا ةملسملا مكحام : لاؤسلا
 نيب ىعست الو تيبلاب فوطتال اهنأ ريغ جاحلا هلعفيام لعفت اهنإف اهجح مايأ يف ةأرملا تضاح اذإ : باوجلا

 اهيلع قبي ملو اهل لصح ضيحلا ناك اذإو تعسو تفاطو تلستغا ترهط اذإف + رهطت ىتح ةورملاو افصلا

 كلذ يف لصألاو حيحص اهجحو اهنع هطوقسل ئش اهيلع سيلو رفاست اهنإف عادولا فاوط الإ جحلا لامعأ نم
 ىلع اتتأ اذإ ضئاحلاو ءاسفنلا : لاق ف هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر سابع نب هللادبع نع يذمرتلا هاورام

 هللا ىضر ةشتاع نع حيحصلا يفو تيبلاب فاوطلا ريغ اهلك كسانملا نايضقتو نامرحتو نالستغت تاقيملا

 رهطت ىتح تيبلاب فوطت ال نأ ريغ جحلاب مرحت نأ © يبنلا اهرمأف ةرمعلا كسانم ءادأ لبق تضاح اهنأ اهنع

 ٠ ةزمعلا ىلع هلخدتو جاحلا هلعفي ام لعفت نأو

 ه هللا لوسرل كلذ تركذف تضاح هه ىبنلا جوز ةيفص نا اهنع هللا ىضر ةشتاع نع يراخبلا هاورامو
 امدعب ةيفص تضاح : تلاق هياور ىفو « ذأ الف : لاق « تضافأ دق اهنأ : اولاق ؟ ىه انتسباحأ هه لاقف

 هللا لوسر اي تلق ؟ ىه انتسباحأ : هه هللا لوسر لاقق © هللا لوسرل اهتضيح تركذ ةشئاع :تلاق تضافأ

 لآو انيبن ىلع هللا ىلصو رفنتلف 9 هللا لوسر لاقق ةضافإلا دعب تضاح مث تيبلاب تفاطو تضافأ تناك اهنإ

 . ملسو هبحصو

 ١791/١١/١١ خيراتي ١557 مقرب ىوتف

 ربك نآلاو نكس رقم ىف ةكم ىلإ هترضحأو ًاعيضر ًايبظ نازيج هقطنم نم تيرتشا نأ قبس دقل : لاؤسلا |.
 هحبزأو لحلا ىلإ هب جرخأ وأ هعيبأو ةدج وأ فئاطلا ىلإ ةكم نم هلقنأ نأ ىل زوجي لهف هنم انيذأتو

 همحل نم ديقتسأو

 ةدج وأ فئاطلا ىلإ هب جرخت نأو اهيف هعيبت وأ ةكمب ىبظلا حبزت نأ كلف تركذ امك عقاولا ناك اذأ : باوجلا

 ىف درو امنإ صنلا نأل كلذ ىف ءاملعلا لاوقأ نم حيحصلا ىلع لحلاب هعيبت وأ هحبذتل لحلا نم امهريغ وأ



 دو ةرمعلاو جحلا لئاضف

 كنأل ًاحبذو ةانتقا ةحابإلا نم لصألا ىلع تركذ ام ىقبيف امهانعم ىف الو نيرمألا نيذه نم سيل هنع تلأس امو مرحم ريغ ناك ولو مرحلا ىف نم ىلع ديصلا ميرحتو مرحلا ريغ ىف ناك ولو مرحملا ىلع ديصلا ميرحت
 هلانت ديصلا نم ئشب هللا مكنولبيل اونماء نيذللا اهيأ اي ) : ىلاعت هللا لاق لالح تنأو مرحلا جراخ هتكلم
 ان اونماع نيذللا اهيأ اي . ميلأ باذع هلف كلذ دعب ىدتعا نمف بيغلاب هفاخي نم هللا ملعيل مكحامرو مكيديأ
 ديص مكيلع مرحو ةرليسللو مكل ًاعاتم هماعطو رحبلا ديص مكل لحأ ) لاق نأ ىلإ ( مرح متنأو ديصلا اولتقت
 . ( 45 -9 4 : هدئاملا ) ( نورشحت هيلإ ىذلا هللا اوقتأو ًامرح متمد ام ربلا
 ةعاس ىل تلحأ امنإو ىدعب دحأل لحت الو ىلبق دحأل لحت ملف ةكم مرح هللا نإ : لاق هنأ © ىبنلا نع تبثو
 نأ ه هنع تبثو ملسمو ىراخبلا هاور ثيدحلا .. اهديص رفني الو اهرجش دضعي الو اهالخ ىلتخي ال راهن نم
 هاور اهديص داصي الو اهاضع عطقي ال اهيتبال نيب ام ةنيدملا تمرح ىنإو ةكم مرح ميهاربإ نإ : لاق
 وأ ءارشب مرحم هنم هذخأ وأ مرحلا هب لخدو لحلا ىف مرحملا ريغ هداص ام لكف اذه , ىلعو ملسمو ىراخبلا
 وأ هديص هديبو مرحأ نمو مرحلاو لحلا ىف هلكأو هحيذو هكلمت مرحلا ىف نملو مرحملل لالحف ثرإ وأ ةبه
 مرحي امنإو هعيبو هلكأو هحبذ هلف ليق نم ناك امك هل لالحف كلذ لبق هكلم دقو هدنع صفق ىف وأ هلزنم ىف
 هحيذ نإو هكلمي الف لعف نإف طقق هلجأ نم ديص ام هذخأو ديصلل هديصت ءادتبا مرحلا ىف نمو مرحملا ىلع
 لاقق ريغنلا هل لاقي ًارئاط ىراصنألا ريمع ىبأ دي ىف ىأر  ىبنلا نأ حيحصلا ثيدحلا ىف تبث امل ةتيم وهف
 ريمأ ناكو : ةورع نب ماشه لاقو ةنيدملا مرح الو كلذ ناكو هقالطإب رمأي ملو ريغنلا لكشم ام ريمع ابأ اي هل
 ىرامقلا اهب نومدقي © هللا لوسر باحصأو صافقألا ىف اهاري نينس عست ةكمب ريبزلا نب هللا دبع نينمؤملا
 هحبذي مث ًايح مرحلا ىف ديصلا لخدي نأ سأب ال دهاجم نع مزح نبا ىورو . كلذ نع نوهني ال بيقاعيلاو
 ائيبن ىلع هللا ىلصو .رييزلا نبا ةرامإ ىف ًايح ةكمب عابي ديصلا تيأر لاق ناسيك نب حلاص نأ ًاضيأ ىورو
 3100011000 1 ملسو هيحصو هلأو دمحم

 هلا١١1919/11/1 خيراتب )١595( مقرب ىوتف' 1

 لهف تاقيملا ناكم فرعيال كلذ عم وه مث ٠ ةرئاطلاب مارحإلا بايث سبلو ةرمعلاوأ جحلا دارأ لجر : لاؤسلا
 ؟ ال مأ ةدج ىلإ مارحإلا ريخأت هل

 ىلع ىقب اذإف :ءاش نإ ءادرلاو رازإلا سبليو هتيب ىف لستغي نأ هلف أوج ةرمعلا وا جحلا دارأ اذإ : باوجلا
 ٠ ةقشم كلذ يف سيلو ةرمع وأ جح نم ديريامب مرحأ ليلق ئش تاقيملا
 ٠ كلدب ةربخلا لهأ نم هب قثي نمم ةرئاطلا يحالم دحأ وأ ةرئاطلا دئاق لأسي هنإف تاقيملا فرعيال ناك اذإو
 ءملسو هبحصو هلآو دمحم ًانيين ىلع هللا ىلصو قيفوتلا هللابو
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 أ ةريصلاو جلا لست. 0 0

 ها؟١١/91/11 خيرلتو )١591( مقر يوتف ْ

 ةليلثا كلت نم ةرشاعلا ةعاسلا مامت يف قيرشتلا يلايل نم ةيناثلل ةليللا يف رامجلا ىمر لجر : لاؤسلا

 ىلع موقيالو ىضرم هيوخأ نأ يهو ةلكشم ببسب ناك يمرلا هريخأتو « ملعي وهو يبورغلا تيقوتلاب
 ؟ ةليللا هذه يف الإ ةصرفلا هل تلصحالو هريغ مهتمدخ

 ىلع هللا ىلصو قيفوتلا هللابو٠ هيلع ئشالو حيحص يمرلا نم هنم عقو امف ركذ امك رمألا ناك اذإ : باوجلا

 ٠ ملسو هبحصو هلآو دمحم ًنيبن

 ه1 خيراتو )١541( مقرب ىوتف

 اميف ةاكز هيلع بجي لهو هنم ضرتقم وهو جحي نأ زوجي له يراقعلا كنبلا نم ضارتقإلا مكحام : لاؤسلا

 ؟ هدنع ضرقلا ىلع دئاز ئش ىقب ول

 ضرتقي نأ هل زوجي هنإف كنبلا نم ضارتقالل ةلودلا اهتعضو يتلأ طورشلا هيف ترفوت نم : باؤجلا

 ' لوحلا هيلع لاحو اباصن غلب اذإ هيف ةبجاو ةاكزلا نإف ضرقلا نم داز امو جحلا عنميال كنبلا نم ضارتقإلاو
 ٠ ملسو هبحصو هلآو دمحم ًانيبن ىلع هللا ىلصو قيفوتلا هللابو»٠

 ها 1794/7/+ خيراتو )٠١١4( مقرب ىوتف

 ةكم يف تابو فاوطلا دعب ةكم نم جورخلا نم نكمتي ملو ليللاب عادولا فاوط ىدأو جح لجر : لاؤسلا

 ؟ مكحلا امف رفاس مث , حابصلا ىتح
 رمأ ' هيلع قفتملا سابع نيإ ثيدحل ةكمل هترداغم دنع عادولل جاحلا فاوط نوكي نأ عورشملا : باوجلا

 نكمتي ملو ليللاب جورخلا ةينب فاط ماد امو " ضئاحلا نع ففخ هنأ الإ تيبلاب مهدهع رخآ نوكي نأ سانلا
 ناكل جورخلا دنع فاوطلا داعأ ناك ولو هللا ءاش نإ كلذ يف هيلع ئش الق حابصلا يف الإ جورخلا نم
 ٠ طوحأ

 اوعاج نيذلا نوملسملا اهنم جرخيو ليللا يف لفقت ..,.-..ءر- هللا لوسر دهع يف دجاسملا تناك له : لاؤس .

 ١؟ جراخلا نم دجسملا روس لوح نومانيو ةسدقملا نكامألا ةرايزل

 ىقتأ سانلا ناكو ةشورفم ريغ تناكو انملع اميف م, هرم هللا لوسر دهع يف لفقت دجاسملا نكت مل : باوجلا

 لهج رثكو قارّسلا نم هيلع فاخي ام اهيف دجوو دجاسملا تشرف املف ٠ اهورذقي وأ اهيف اودسفي نأ نم هلل

 كلذ يف ةحلصملا ىأر اذإ اهنم ىريام لفق رمألا يلول زاج دجاسملا يف داسفلا مهضعب نم لصحو سانلا
 ٠ ءاهفسلا داسفإ نم اهل ةيامحو اهيف دجويام ىلع ًاظافحو اهل ةنايص

 ه 1554/7/11 خيراتو )٠١75( مقرب ىوتف

 ؟ ةرونملا ةنيدملا نم لستغاو مرحأ ملسو هيلع هلا ىلص لوسرلا له : لاؤسلا



 54 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 رس يبنلا نأ كلذو ةنيدملا نم ال اهنم هب ىبلو كسنلاب ّلهأ يأ ةفيلحلا يذ نم م.ي.ءرس يبنلا مرحأ : باوجلا

 م. همس ناك امو ةنيدملا لهأل آتاقيم ةفيلحلا اذ لعجف ةرمعلاو جحلا كسنب ةيناكملا تيقاوملا تقو م.م.

 لهأل م.يهرس هللا لوسر تقو " : لاق هنأ امهنع هللا ىضر سابع نيل نع تبث دقو هفلاخيو ًائيش عرشيل

 ىتأ نملو نهل نه.لاقو ململي نميلا لهألو لزانملا نرق دجن لهإلو ةفحجلا ماشلا لهألو ةفيلحلا اذ ةنيدملا

 ' ةكم نم ةكم لهأ ىتح أشنأ ثيح نمف كلذ نود ناك نمو ةرمعلاو جحلا دارأ نمم نهلهأ ريغ نم نهيلع

 ٠ < ملسو يراخبلا هاور ٠

 ينعي دجسملا دنع نم الإ م..هرس هللا لوسر َلهأام لوقي هابأ عمس هنأ رمع ني هللادبع نب ملاس نع تبثو

 نب ديز نب ةجراخ نع ىور امل اضيأ ةفيلحلا يذب لستغاو ٠ ملسمو يراخبلا هاور ٠ ”ةفيلحلا يذ دجسم

 هللا ىلصو قيفوتلا هللابو ٠ يذمرتلا هاور ' لستغاو هلالهإل درجت مر. هرس يبنلا ىأر هنأ هيبأ نع تباث

 ١ملسو هبحصو هلآو دمحم ًانيبن ىلع
533510101101000 

 ه1134/1//1١ خيراتو )٠١70( مقر ىنوتف

 ؟ ال مأ مد هيلع له لأسيو صقن كدنع هل ليق جحلا دعب ةنيدملا لصو املو ةدج نم جحلل مرحأ : لاؤسلا

 نم مرحأو هزواجت اذإف هيذاحيوأ هيلع رمي يذلا تاقيملا نم مرحي نأ ةرمعلاوأ جحلا دارأ نم ىلع : باوجلا

 اهيلإ همارحإ رخأ نمف تيقاوملا لخاد ةدج نأ كشالو ملعلا لها رثكأ دنع مد هيلعف ةكم ىلإ هنم برقأ ناكم

 ةرقب عبسوأ ةندب عبسوأ زعملا نم ىثنأوأ نأضلا نم عذج وهو مد هيلع نيعتيف يعرشلا تاقيملا زواج دقف

 قرهيلف هيسن وأ ًاكسنم كرت نم " : لاق هنأ سابع نبإ نع تبث امل هنيكاسم ىلع هعزويو مرحلا يف هحبني

 ٠ )١( ملسو هبحصو هلآو دمحم ًانيين ىلع هللا ىلصو ٠ " امد
 0مم

 ه ١555/5/1 خيراتو (7375) مقر ىوتف

 ءاضقب يل حمسي لهف قرفتم يلع نيد ببسب جحلا ةضيرف ضقأ ملو ( ةنس 8<7) يرمع لجر انأ : لاؤسلا

 ؟ ةافولا تلصحول اميف هنم ديدستلا نكمي لام كانه سيل هنإ ًاملع نويدلا باحصأ نذإ نود ةضيرفلا

 بلاطم نيد هيلع ناك نمو ةيلاملا ةعاطتسالا ةعاطتسالا نمو ةعاطتسإلا جحلا بوجو طورش نم : باوجلا

 مل اذإو عيطتسم ريغ هنأل جحيال هنإف مهنويد ءافو دعب الإ جحلا نع صخشلا نوعنمي نيدلا لهأ نأ ثيحب هب

 ٠ هنويد ءادألريخ ببس هجح نوكي دقو « هل زوجي هنإف حماستلا مهنم ملعيو هوبلاطي

 ٠ ملسو هيحصو هلآو دمحم ًانيبن ىلع هللا ىلصو قيفوتلا هللابو

 )١( _ثوجبلا ةلجم 55/117 -41.





 ع |  ةرمعلاو جحا لئاضف

 مملام اكحأ و ق ةبوجأو ةلئسأ

 زاب نب زيزعلادبع : خيلا ةجامسل

 ٠ ىف كلذ ناك ءاوس ةفرع موي ىف ءاعدلا ىف عامتجإلا مكح اه :لوألا لاؤسلا

 ضب ىف دراولا ءاعدلا جاجحلا نم ناسنإ وعدي نأب كلذو اهريغوأ تافرع

 اذه هلوقي ام جاجحلا ددري مث هريغ وأ ةفرع موي ءاعدب ىمسملا ةيعدألا بتك

 حسيضوت وجرنال مأ ةعدب ءاعدلا اذه ربتعي لهف نيمآ : اولوقي نأ نود ناسنإلا

 ؟ ليلدلا ركذ عم كلذ

 ىلإ ةعارضلاو ءاعدلا ىف دهتجي نأ ميظعلا مويلا اذه ىف جاحلل لضفألا : باوج ا

 ىف ركذلاو ءاعدلا ىف دهتحا © لوسرلا نأل هيدي عفريو ىلاعتو هتاحبس هللا

 ىف ارصقو اعمج رصعلاو رهظلا ىلص ام دعب كلذو سمشلا تبرغ ىتح مويلا اذه

 ءاعدلا لبحو تارمخصلا دنع كانه فقوف فقوملا ىلإ هحوت مث ةنرع ىداو

 ىلع وهو ةلبقلا البقتسم هيدي اعفار ركذلاو ءاعدلا ىف دهتحاو لألا لبج ىمسيو

 زعل عوشحو ةيفححو عرضتب ءاعدلا هدابعل ىلاعتو هناحبس هللا عرش دقو هتقان

 : ىلاعت هللا لاق ءاعدلا نطاوم لضفأ نم نطوملا اذهو ةيهرو ةبغرو لحو

 كبر ركذاووط : ىلاعت لاقو'#نيدتعملا بحي ال هنإ ةيفخو اعرضت مكبر اوعدا»

 " 6 كسفن ىف
 مهتاوصأ سانلا عفر : هنع هللا ىضر ىرعشألا ىسوم وبأ لاق ) نيحيحصلا ىفو

 ال مكنإف مكسفنأ ىلع اوعبرا : سانلا اهيأ" : هيو هللا لوسر لاقف ءاعدلاب '

 دقو '" هتلحار قنع نم مكدحأ ىلإ برقأ نوعدت ىذلا نإ ابئاغالو مصأ نوعدت

 (0©) ةيآ فارعألا ةروس '
 01 ٠ 0) ةيآلا نم فارعألا ةروس "

 ملسمو ىراتخبلا ءاور "



 ةرمعلاو جحلا لئاضف 54420

 هدبع كبر تمر ركذ #:ىلاعت لاق ٠كلذ ىف مالسلا هيلع ايركز ىلع هللا ىنثأ

 ىنوعدا مكبر لاقو  :لحو زع لاقو «ايفخ ءادن هبر ىدان ذإ ايركز
 ةريثك ءاعدلاو ركذلا ىلع ثحلا ىف ثيداحألاو تايآلاو ةيآلا 4 مكل بجتسأ

 روضحو صالخإب ءاعدلاو ركذلا نم راثكإلا صاح هجوب نطوملا اذه ىف عرشيو

 كيو ىبنلا كلذ لعف امك ةيبلتلابو هب توصلا عفر عرشيو ةبهرو ةبغرو بلق
 ءاعد ءاعدلا ريخ": مويلا اذه ىف لاق هنأ هنع ىوُر دقو مهنع هللا ىضر هباحصأو

 هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال ىلبق نم نويبنلاو انأ تلق ام ريو ةفرع موي

 الصأ ها ملعأ الق ىعامجلا ءاعدلا امأ '"ريدق ءىش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا

 اميف مهنع هللا ىضر هباحصأ نع الو © ىبنلا نع لقني م هنأل هكرت طوحألاو

 ىف امك كلذ ىف سأب الف هئاعد ىلع اونمأو ةعامج ىف ناسنإ اعد ول نكل تملع

 ٠كلذ وحنو ءاقستسالا ءاعدو ميركلا نآرقلا متخ ءاعدو تونقلا ءاعد :

 ف لاق دقو يَ ىبنلا نع هل لصأ الف ةفرع ريغ ىف ةفرع موي ىف عمجتلا امأ
 ىلو هللاو هحيحص ىف ملسم هحرخأ'"در وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم"

 : قيفوتلا

 ماحزلا ةفلدزم ىلإ تافرع نم ةرفتلا دنع مايألا هذه ىف ىرن : ىناثلا لاؤسلا

 ةدش نم اهيف تيبملا عيطتسي ال ةفلدزم ىلإ لصو اذإ جاحلا نأ ثيحب ديدشلا

 جاخلا ىلع لهو ةفلدزم ىف تيبملا كرت زوجي لهف كلذ ىف ةقشم دجيو ماحزلا
 فوقولا نع ءاشعلاو برغملا ةالص ءىزجت لهو اهب تيبملا كرت اذإ» ءىش

 هجوتي مث ةفلدزم ىف ءاشعلاو برغملا ىلصي نأب كلذو ةفلدزم ىف تيبملاو

 (55) ةيآ ميرم ةروس *

 (10) ةيآلا نم رفاغ ةروس "

 ٠كساتلل ىف دواد ويأو ء كساتلل ىف ملسمو « 747 جحلاو .« 7” نآرقلا باتك أطوملا ىف كلام هاور '

 هحيحص ىف ملسم هحرخأ "



 <56 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ركذ عم كلذ حيضوت وجرن وحنلا اذه ىلع فوقولا حصي لهف ىنم ىلإ اروف
 ؟ليلدلا

 26 اهب تاب دقق و ىبنلاب ءادنقاع جحلا تابحاو نم ةفلدزم ىف تيبملا :باوج ا
 ٠ الو *” مككسانم ىنع اوذمخ” : لاقو ادح رفسأ ىتح ماقأو اهب رجفلا ىلصو
 نأل فرصنا مث اهيف ءاشعلاو برغملا ىلص اذإ بحاولا اذه ىدأ دق جاحلا ريتعي

 .ليللا رخخآ ةفعضلل الإ صخري مل ل8 ىبنلا
 ملعلا لهأ نيب فالنحلاو بحاولا هكرتل ناريح مد هيلعف ةفلدزم ىف تبي م اذإو

 مولعم روهشم ةنس وأ ابحاو وأ انكر ةفلدزم ىف تيبملا نوك ىف هللا مهمحر
 لوق اذهو حيحص هجحو مد هكرت نم ىلعو بجاو هنأ ةثالثلا لاوقألا حجرأو

 ةفعضلل الإ لسيللا نم ىناثلا فصنا ىلإ تيبملا كرت ىف صحريالو ملعلا لهأ رثكأ
 اولصي ىتح ةفلدزم ىف اوقبي نأ مهل ةنسلاف ةفعض مهعم سيل نيذلا ءايوقألا امأ

 سمشلا علط لبق اوفرصني مث اورفسي ىتح هناحبس هنيعاد هللا نيركاذ اهب رجفلا
 ةفعضلا نم ليللا نم ريخألا فصنلا ىف الإ اهلصي مل نمو يق هللا لوسرب ايسأت
 .قيفوتلا ىلو هللاو ةصعرلاب اذحأ فرصني مث تقولا ضعب اهب ميقي نأ هافك

 ريخأت عمجو ارصق ءاشعلاو برغملا ىتالص ىلص نه مكح ام : ثلاثلا لاؤسلا

 ىلإ قيرطلا ىف هترايس لطعت اهنم ةئراط بابسأل كلذو ةفلدزم لوخد لبق
 ادج ارخأتم تقولا ناك ثيح ءاشعلاو برغملا تقو تاوف ةيشخو ةفلدزم

 ةفاسمب ةفلدزم لبق ىأ ةفلدزم دودح ىلع ءاشعلاو برغملا ىتالص ىلصف
 دعب كلذو رجفلا ةالص اضيأ ىلص مث هترايس حالصإ متي امئير مان مث ةطيسب

 عطتسي مل هنإ ثيح ةفلدزم دودح ىلع اهالص اضيأ رجفلا ةالص تقو لوخد

 -لينح نب دمحأو ىئاسنلا هاور *



 ةرمعلاو جحلا لئاضف_. هلال

 مكتحامس نم وجردف ةفلدزم دودح ىلع رجفلاو ءاشعلاو برغملا نم لكل

 ؟ ليلدلا ركذ عم كلذ حيضوت

 " يَظ لاق امك عراشلا هانثتسا ام الإ ناكم لك ىف حصت ةالصلا : باوج ا

 برغملا ىلصي نأ جاحلل عورشملا نكلو”” اروهطو ادجسم ضرألا ىل تلعج

 كلذ هل رسيتي مل نإف ليللا فصن لبق كلذ هنكمأ ثيح ةفلدزم ىف اعمج ءاشعلاو

 فصن دعب ام ىلإ امهريخألت هل رحي ملو ناك ناكم ىأب اهالص هريغلوأ ماحزل

 ىأ''# اتوقوم اباتك نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا نإ ط : ىلاعت هلوقل ليللا

 هاور' '” ليللا فصن ىلإ ءاشعلا تقو ” 8 ىبنلا لوقلو تاقوألا ىف اضورفم

 دعب ىحضألا ديع ةليل ىأ اليل ةبقعلا ةرمج ىمر زوجي له : عبارلا لاؤسلا

 ثيدحلا ىلع مكتحامس قيلعت وه امو ليللا ىف ىنم ىلإ ةفلدزم نم فارصنالا

 ةرمجلا اومرت ال " : بلطملا دبع ىسب ناملغل كلي ىبنلا لوق وهو حيحصلا

 < "سمشلا علطت ىتح

 ءادتقا سمشلا .عولط دعب ديعلا موي ةبقعلا ةرمج ىمر ءايوقألل لضفألا ٠ باوج ا

 ىف مهل زوجي هنإف ةفعضلا مهو راذعألا لهأ امأ ,رىد» ثيدحلاب المعو قو ىبنلاب

 ىضر ةملس مأ ثيدح اهنم كلذ ىف تدرو ثيداحأل ليللا نم ريخألا فصنلا

 املو ء حيحص دانسإب دواد وبأ هاور '" " رجفلا لبق ةرمجلا تمر اهنأ" اهنع هللا

 ةفلدزملا ىف عمج ةليل تلزن اهنأ " ءامسأ ىلوم هللا دبع نع هللا همحر ىراخبلا هاور

 -ملسمو ىراخبلا ءاور *
 “٠ ةيآلا نم ءاسنلا ةروس )*9١( ٠

 ملسم اور“ .٠

 ٠ةسمخخلا هاور ''

 ٠ دواح وبأ ءاور نب



 ها -. ةرمعلار جلب لعضف

 تلصف ال : تلق رمقلا باغ له ىنباي : تلاق مث ةعاس تلصف ىلصت تماقف

 ىتح انيضمو انلحتراف اولحتراف : تلاق معن: تلق رمقلا باغ له : تلاق مث ةعاس

 انارأ ام هاتته اي : اهل تلقف اهلزنم ىف حبصلا تلصو تعحر مث ةبقعلا ةرمجح تمر

 _ نبا ثيدح امأ '* " نعظلل نذأ يو هللا لوسر نإ ىنب اي : تلاق - انسلغ دق الإ

 ملعلا لهأ ضعب هفعض دقف سمشلا عولط دعب ىمرلا ىف امهنع هللا ىضر سابع
 ةيلضفألاو بدنلا ىلع لومحم وهف هتحص ضرف ىلعو عاطقنالا نم هدانسإ ىف امل

 همحر رجح نب ظفاحلا كلذ ىلع هبن امك كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا نيب اعمج

 . ملعأ هللاو هللا

 ' نيمويلاوأ مايأ ةئالث ىنم ىف تسيبملا كرت نم مكح اه : سماح ا لاؤسلا
 هنأ مأ ىنم ىف هيف تيبملا هتاف موي لك نع مد همزلي لهف لجعتملل نيروكذملا
 حيضوت وجرن ىمب اهيف تيب م ىنلا ةثالثلا مايألا لكل طقف دحاو مد هيلع

 ؟ ليلدلا ركذ عم كلذ

 هعرش اكسن كرت دقف رذع نودب قيرشتلا مايأ ىنع. تيبملا كرت نم : باوج ا

 لهأو ةاعرلا لثم راذعألا لهأ ضعبل هصيخرت ةلالدبو هلعفو هلوقب كف طا لوسر

 قيرشتلا مايأ ىنع. تببملا ربتعا كلذلو ةميزعلا لباقم الإ نوكت ال ةصخرلاو ةياقسلا
 مد هيلعف ىعرش رذع نودب هكرت نمو ملعلا لهأ ىلوق حصأ ىف جحلا تابحاو نم
 ”امد قريلف هيسنوأ اكسن كرت نم“:لاق هنأ امهنع هللا ىضر سابع نب نع تبث امل

 ١

 ةليل ىهو ةدحاو ةليل ىنم ىف تيبملا كرت نم مكح ام : سداسلا لاؤسلا

 كلت ىنم ىف تيبملا عطتسي ملو اضيرم جاحلا ناك نأب كلذو رشع ىداحلا

 ىداحلا موي رامج ىمر هنأ ىأ لاوزلا دعب اراهن رامجلا ىمر هنكلو ٠ ةليللا

1 
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 ةرمعلاو جحلا لئاضف 144 ١ ٠

 مد همزلي لهف ٠ لاوزلا دعب راهنلا ىف رشع ىناثلا مويلا رامج عم قيرشتلا مايأ نم رشع
 ىناشلا ةليل تاب هنأ ملعلا عم ىنمب رشع ىداحلا ةليل تيبم كرت هنإ ثيح ةلاحلا هذه ىف

 وجرن ةكم ىلإ ىنم نع لحترا مث مويلا كلذ نم لاوزلا دعب رامجلا ىمرو ىنم ىف رشع
 ؟ ليلدلا ركذ عم كلذ حيضوت

 ٠ . ىلاعت هلوقل هيلع ءىش الف ضرملا رذعل ةدحاو ةليل ىنم. تيبملا كرت ماد ام : باوجلا : #

 نم ىنمي تبيبملا ةاعرلاو ةقاسلل صخر ل ىبنلا نآلو'“ 4 متعطتسا اه هللا اوقتاف

 .ملعأ هللاو ىعرلاو ىقسلا لحأ

 دحاو موي ىف اهلك قيرشتلا مايأ رامج ىهر جاحلل زوجي له : عباسلا لاؤسلا
 ناكوأ الثم رحنلا ناك وأ قيئشتلا مايأ نم موي لوأ وه مويلا كلذ ناك ءاوس

 ىمر نودب ةثالثلا مايألا وأ نيمويلا ىنم ىف تيبي مث قيرشتلا مايأ نم موي رخآ
 دبال هنأ مأل اذه هيمر حصي لهف دحاو موي ىف رامجلا عيمج ىمر دق هنأل ثيح

 ةئالثلا مايألا ىمر نم ىهتني ىتح ةدح ىلع موي. لك مايألا ىمر بيترت نم
 ؟ ليلدلا ركذ عم كلذ حيضوت وجرن

 ريغل ةثالثلا قيرشتلا مايأو ديعلا موي ىف بجيو جحلا تابجاو نم رامهلا ىمر : باوج ا

 لاوزلا دعب موي لك نع ىمريو لجعتملل قيرشتلا مايأ نم نيلوألا نيمويلا ىفو لجعتملا

 امأ هتقو لبق اهيمر ميدقت زوحي الو '" " مككسانم ىنع اون" : هلوقو هيو ىبنلا لعفل
 نأل ةاعرلا ىلع اسايق ملعلا لهأ نم عمج دنع ماحزلاك ةديدشلا ةحاحلا دنع زوجيف ريخأتلا

 . رشع ىناثلا وهو امهنم ثلاشلا مويلا ىف نيموي ىمر اوعمجي نأب ممل صخر كي ىبنلا

 لجعتي مل نإ ثلاثلا مث ىناشلا مث لوألا مويلا ىمر مث ديعلا موي اهوأ ةينلاب كلذ بتريو
 ٠ ٠ ملعأ هللاو كلذ دعب عادولا فاوط نوكيو

 )١5( ةيآلا نم نياغتلا ةروس '“'

 (5357 2 1538) ثيداحلا 73ج لبنح ني دمحأو (؟7؟٠) ثيدحلا كسانملا ىف ىئاسنلا هاور '"
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 ىناشلانومريو رشع ىداحلا ةليل ىهو ةدحاو ةليل ىنمب نوثكمي سانلا ضعب :نماثلا لاؤسلا
 اموي ديعلا موي نوبسحي مهنأل كلذو نيموي اوثكم دق مهنأ نونظيو رشع ىداحلا موي ىف رشع
 وهو هدعب ىذلا ىناثلا مويلاو (رحنلا موي) ديعلا موي انيمر دق نحن نولوقيف قيرشتلا مايأ نم
 نمف) :ىلاعت هلوق ىف ةميركلا ةيألا ىلإ ًادانتسا ناموي هذه نإ نولوقيو رشع ىداحلا موي
 اونوكي نأ دعب رشع ىداحلا موي ىنم نورداغي كلذبو ةيلآ )١( (هيلع مثإ الف نيموي ىف لجعت
 ىنم ىف رشع ىنئاثلا مويلا تايب نوكرتيو رشع ىداحلا موي ىف رشع ىناثلا مويلا اومر دق
 اومر دق مهنأ مأ نيمويلا نم ديعلا موي بسحي نأ ناسنإلل حبصي لهو ًاعرش زوجي اذه لهف
 ركذ عم كلذ حيضوت وجرن ىنم نم اوفرصنا مث رشع ىداحلا موي ىف رشع ىناثلا موي
 ؟ليلدلا
 دعب ىنم نم فازرصنالا لجعتملل العو لج هللا حابأ نيذللا نيمويلاب دارملا :باوجلا
 ةئالث ىه قيرشتلا مايأو ربكألا جحلا موي وه ديعلا موي نأل .ديعلا ثلاثو ىناث امه امهئاضقنا
 لبق فرصنا لجعت نمف العو لج هللا ركذو تارمجلا ىمر لحم ىهو ديعلا موي ىلت مايأ
 همزل ىنم ىف وهو مويلا اذه ىف سمشلا هيلع تبرغ نمو رشع ىناثلا موي سمشلا بورغ
 ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا هلعف ىذلا وه اذهو .رشع ثلاثلا مويلل ىف ىمرلاو تيبملا
 حبني مد ةيلعف ىمرلا نم هيلع بجي امب لخأ دق رشع ىداحلا مويلا ىف فرصنملاو هباحصأو
 عم رسيتي امب ةقدص كلذ نع هيلعف رشع ىنثلا يآ ىنم ىف تيبملا هكرت امأ ءارتقلل ةكم ىذ

 .هتقو ريغ ىف لجعتلاو للخلل نم هنم لصح امع رافغتسالاو هبوتلا
 لهو ىهتني ىتم ىلإو ةثالثلا قيرشلا مايأ رامج رامجلا ىمر تقو أدبي ىتم :عساتلل لاؤسلا
 ةقشملاو ديدشلا ماحزلا ىرن نحنو مايألا هذه ةصاخ رامجلا هذه ليل جاحلا ىمري نأ حصي
 هاور ىذلا حيحصلا ثيدحلاب نولئتسي سانلا ضععب نأل كلذو ًاراهن ىمرلا ىف هبعصلا
 هيلع هلا ىلص هللا لوسر ناك :لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع هحيحص ىف ىراخبلا
 الو حبذأ لاق حبذأ نأ لبق تقلح لاقف لجر هلأسف جرح ال لوقيف ىنمب رحنلا موي لأسي ملسو
 هللا ىلص هللا لوسر ناك اذإ هنإ نولوقي مهف "جرح ال لاقف تيسمأ ام دعب تيمر لاقف جرح
 .رحتلا موي ىف ىمرلا نإ ثيح ًاليل ىمرلا لجرلل زاجأ دق ملسو هيلع
 ةشالثلا قيرشتلا مايأ ةيقبب فيكف لوألا للحتلا للحتي ىتح جاح لك ىلع تابجاولا بجوأ نم
 امف اليل زئاج ةثالثلا قيرشتلا مايأ ىمرلا نأ ىلع ليلد اذهف رحنلا موي نع ًابوجو لقت ىتلا
 عم ةطقنلا هذه حيضوت مكتحامس نم وجرن ؟ال مأ ئش هيلع له اليل رامجلا ىمر نم مكح
 - ؟ليلدلا ركذ

 )١( ةيألا نم ةرقبلا ةرؤوس )٠١5(.
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 يف ملسم ىوز امل اهبورغ ىلإ سمشلا لاوز نم قيرشتلا مايل رامجلا ىمر تقو ؛ :باوجلا
 رحنلا موي 'ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىمر" :لاق هنع هللا ىضر رباج نأ هحيحصأ
 هنأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع ىراخبلا هاور امو 'لاوزلا دعب كلذ دعب ىمرو ىحض
 اذإ نكل ءاملعلا روهمج هيلعو '"انيمر سمشلا تلاز اذإف نيحتن انك ' :لاقف كلذ نع لئس
 كلذ ىلع ردق نمل بورغلا لبق ىمرلا طوحألا نكلو كلذب سأب الف ًاليل ىمرلا ىلإ رطضا
 .فالخلا نم ًاجورخو ةيسنلاب اذخأ

 هللا ىلص ىبنلا لأس لئاسلا نأل ليللاب ىمرلا ىلع ًاليلد سيلف روكذملل سابع نبا ثيدح امأو
 ليللاب ىمرلا ىلع لدتسي نكلو لاوزلا دعب ىأ (تيسمأ ام دعب) هلوقف رحنلا موي ملسو هيلع
 ليللاب ىمرلا زاوج مدع ىلع لدي حيرص صن ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل نع دري مل هنأب
 ىف هب سأب الف ًاليل هيلإ ةجاحلا تعد ىتمو طوحأو لضفأ زاهنلا ىف هنكل هزاوج لصألاو
 ةقباسلا ةليللا ىف هنع ىمري الف ليقتسملا مويلا امأ ليللا رخآ ىلإ هسمش تباغ ىذلا مويلا ىمر
 نوكي نأ مهل ةنسلاف ءايوقألا امأ ريخألا فصنلا ىف ةفعضلا قح ىف رجنلا ةليل ادع ام هل
 .ملعأ هللاو كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا نيب ًاعمج مدقت امك سمشلا عولط دعب ةبقعلا ةرمج مهيمر
 ىف حصي لهو طقف جحلاب مهنم مرحأ نمل ةكم لهأ ىلع ىدهلل بجي له :رشاعلا لاؤسلا
 ؟ليلدلا ركذ عم كلذ حيضوت وجرن جحلا ىف نارقلا مأ عتمتلا مهقح
 ىدهلا امنإو ىده ةكم لهأ ىلع سيل نكل مهريغو ةكم لهأ نم نارقلاو عتمتلا حضي :باوجلا
 نمف) :ىلاعت هلوقل نارقلا وأ عتمتلاب نيمرحم ةكم ىلإ نيمداقلا قافآلا لهأ نم مهريغ ىلع
 ةعبسو جحلا ىف مايأ ةثالث مايصف دجي مل نمف ىدهلا نم رسيتسا امف جحلا ىلإ ة ةرمعلاب عتمت
 اوملعاو هللا اوقتاو مارحلا دجسملا ىرضاح هلهأ نكي مل نمل كلذ ةلماك ةرشع كلت متعجر اذإ
 (5١)باقعلا ديدش هللا نأ
 نيب قرف كانه لهو ةيحضألا بجت نم ىلعو ةيحضألا مكح ام :رشع قداحلا لاؤسلا
 هللا لوسر ىحض نيأو ىتمو فيكو ال مأ جاحلاىلع بجت ةيحضألا لهو ىدهلاو ةيحضألا
 هللا ىلص لاق امك وأ )2٠١( 'انالصم نبرقي الف حضي ملو ةعس هدنع ناك نم ملسو هيلع 1 هللا ىلص هلا لوسبر نع ىورام ىلع قيلعتلا مكتحامس نم وجرت امك ملسو يلع 3 دم
 ةيحضألاب ةقلعتملاو ةصاخلا ماكحألا حيضوتو ثيدحلا اذه حيضوت وجرنف ملسو هيلع
 1 ؟ليلدلا ركذ عم اهتيعورشمو

 )١45(. ةيألا نم ةرقبلا ةروس (15)

 .امهريغو هجام نيلو دمحأ هاور )٠١(
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 لاملا نم ةعس هدنع نم ىلع دكأتتو ملعلا لهأ ىلوق حصأ ىف ةدكؤم ةنس ةيحضألا :باوجلا

 ىبنلا اهيلع مولد دقو قيرشتلا مايأو ىحضألا ديع موي ةعورشملا تادابعلا عاونأ دكآ نم اهنأل

 ىف كلذ تبث امك نينرقأ نيحلمأ نيشبكب ةنس لك ىحضي ناكف ةنيدملاىف ملسو هيلع هللا ىلص
 نارقلاو عتمتلا ىده نأ ىدهلا نيبو اهنيب قرفلاو هنع هللا ىضر سنأ ثيدح نم نيحيحصلا

 نم رسيتسا امف جحلا ىلإ ةرمعلاب عّتمت نمف) ىلاعت هللا لوقل جحلا تابجاو نم بجاو

 ديفي حيرص حيحص صن دورو مدعل حيحصلا ىلع بجت الف ةيحضألا امأ (١؟١)ىدهلا

 ةيحضألا امأ مرحلا ةيقبو ىنم ىف هحبذ عورشم ىدهلا نأ ًاضيأ قرفلا نمو مدقت امك بوجولا
 .ناكم لك ىف عرشتف

 ءازجإلل ةبولطملا طورشلاو حبذلا تقو ثيح نم ةدحاو امهماكحأف كلذ ادع امو

 ش .كلذ ريغ ىلإ قدصتلاو اهنم لكألاو

 ىف ظفاحلا هنع لاقف (١١؟) *انالصم نبرقي الف حضي ملف ةعس دجو نم ' ثيدح امل

 .هفقو هريغ ةمئألا حجرو مكاحلا هححصو هجام نباو دمحأ هاور غولبلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هنع حص دقف هعفر حص ول باجيإلا ىف ًاحيرص سيلف كلذ عمو
 بجوي كلذ نأ ملعلا لهأ ري ملو (؟7) "انالصم نبرقي الف ًالصب وأ ًاموث لكأ نم * :لاق هنأ
 كلذ ىف امل نيملسملا عم ةالصلا هروضح ةهارك ىلع هب اوجتحا امنإو لصبلاو موثلا ميرحت

 (؟4)."ملسو هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو ؛ةهيركلا ةحئارلا ببسب مهل ةيذألا نم
 :لاؤسلا

 ؟عادولا فاوط كرت نم جح مكح ام

 ْ :باوجلا

 ىف بجاو عادولا فاوط نأل مدب ربجي صقن هيف نكلو ملعلا لهأ عامجإب حيحص هجح

 هدهع رخآ نوكي ىتح مكدحأ نرفني ال) ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقل ءاملعلا ىلوق حصأ
 ىف تبث امل عادو امهيلع سيلق ءاسفنلاو ضئاحلا الإ هحيحص ىف ملسم هجرخ (تييلاب

 الإ تيبلاب مهدهع رخآ نوكي نأ سانلا رمأ لاق) امهنع هللا ىضر سابع نبا نع نيحيحصلا

 .(ضئاحلا ةأرملا نع ففخ هنأ

 .(195) ةيألا نم ةرقبلا ةروس (؟١)

 .هريغو دمحأ هاور )١5(

 .ملسمو ىراخبلا هاور )١7(

 241/١1-497 ةيمالسإلا ثوحبلل ةلجم (؟4)
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 :لاؤسلا

 ؟همزلي اذام هجح رذعت مارحإلا دعبو جحلا ىلع ملسملا مت اذإ
 1 :باوجلا

 رحني نأ دعب للحتلا زاج هريغ وأ ضرمب مرحأ ام دعب جحلا نع ناسنإلا رصحأ اذإ

 امف مترصحأ نإف هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو) هناحبس هللا لوقل هرصقي وأ هسأر قلحي مث ًايده

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نألو (هلحم ىدهلا غلبي ىتح مكسؤر اوقلحت الو ىدهلا نم رسيتسا

 نكل كلذب هباحصأرمأو لح مث هسأر قلحو هيده رحن ةيبيدحلا موي ةكم لوخد نع رصحأ امل

 نكي ملو لح ؛ىنتسبح ثيح ىلحمف سباح ىنسبح نإف همارحإ ىف لاق دق رصحملا ناك اذإ

 ةعابض نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع نيحيحصلا ىف تبث امل هريغ الو ىده ال ئش هيلع

 لاقف ةيكاش انأو جحلا ديرأ ىنإ هللا لوسراي تلاق اهنع هللا ىضر بلطملادبع نب ريبزلا تنب

 .(ىنتسبح ثيح ىلحم نأ ىطرتشاو ىجح) ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اهل

 :لاؤسلا
 ؟جحلا ةضيرف ةيدأت ءانثأ ملسملل زوجي اذام

 ؟ةدابعلا قاطن نع ةجراخ ىرخأ رومأب لاغشنالا هل زوجي لهو

 :باوجلا
 ةعامجب اهتقوب تاولصلا ىلع ةظفاحملا نم هيلع هللا بجوأ امب ةيانعلا هيلع بجي

 ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب ةناحبس هللا ىلإ ةوعدلاو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو

 1 .لجو زع هللا لوقل هيلع هللا مرح امم رذحلاو

 ةيآلا (جحلا ىف لادج الو قوسف الو ثفر الف جحلا نهيف ضرف نمف)

 (همأ هتدلو مويك عجر قسفي ملو ثفري ملف جح نم) ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوقو

 بجاولا نألو ىصاعملا عيمج قوسفلاو لعفلاو لوقلا نم هيعاودو مارحإلا ىف عامجلا ثفرلاو

 رذحي نأو هيلع هللا بجوأ ام ىلع ظفاحي نأو هللا ىقتي نأ ناكمو نامز لك ىف ملسملا ىلع

 هيلع بجاولا ناك جحلا كسانم لامعأ ىفو مارحلا هللا دلب ىف ناك اذإف هيلع هللا مرح ام
 ءارشلاو عيبلا هل زوجيو ظلغأو ربكأ هيلع هللا مرح ام ىطاعت ىف همثإ ناكو دشأو مظعأ

 نأ حانج مكيلع سيل) هناحبس هللا لوقل لامعألاو لاوقألا نم هل هللا حابأ امم كلذ ريغو

 ىف ىنعي ةيآلا ريسفت ىف هريغو امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق (مكبر نم الضف اوغتبت

 دق جاحلا نإف مهيلإ هناسحإو هدابع ىلع هفيفختو هتمحرو هللا لضف نم اذهو ؛جحلا مساوم

 .قيفوتلا ىلو هلللو كلذ ىلإ جاتحي
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 :لاؤسلا

 ؟اهيف ليكوتلا زوجي ال مليأ كانه لهو تارمجلا ىمر ىف ليكوتلا زوجي ىتم
 ش :باوجلا

 فاخت ىتلا لماحلاو ىمرلا نع زجاعلا ضيرملل تارمجلا عيمج ىف ليكزتلا زوجي ٠
 ةريبكلا زوجعلاو ريبكلا خيشلاو مهظفحي نم اهلافطأ دنع سيل ىتلا عضرملاو اهسفن ىلع
 ٠ نع ىمري ليكولاو امهنع ىمري هيبصلاو ىبصلا ىلو اذكهو ىمرلا نع زجعي نمم مهوحنو
 نوكي نأ الإ هلكوم نع ىمري مث هسفنب أدبيي ةرمج لك دنع دحاو فقوم ىف هلكوم نعو هسفن
 امأ ًاجاح ناك نم الإ ىمرلا ىلوتي نأ زوجي ال نكل هسفن نع ىمرلاب ءدبلا همزلي الف ًالفتتم
 .هريغ نع هيمر ئزجي الو ىمرلا ىف هريغ نع لكوتي نأ هل سيلف جحي مل ىذلا صخشلا
 | :لاؤسلا

 ؟بونذلا نم ةريغص باكترا ىلع رمتسملا وأ ةيصعملا ىلع رصملا جح مكح ام
 ُ :باوجلا

 عيمج نم هناحبس هللا ىلإ ةبوتلا همزليو صقان هنكل ًاملسم ناك اذإ حيحص هجح
 هللا لوقل هيلع هللا بات بات نمو نيمألا دلبلا اذه ىفو جحلا تقو ىف اميس الو بونذلا
 نيذلا اهيأي) هناحبس هلوقو (نوحلفت مكلعل نونمؤملا اهيأ ًاعيمج هللا ىلإ اوبوتو) ىلاعتو هناحبس
 نم ىرجت تانج مكلخديو مكتائيس مكنع رفكي نأ مكبر ىسع احوصن ةبوت هللا ىلإ اوبوت اونمأ
 .ةيآلا (راهنألا اهتحت

 هلل ًاميظعت اهنم رذحلاو بونذلا نع عالقإلا ىلع ةلمتشملا ىه حوصنلا ةبوتلاو
 .اهيف دوعي الأ ىلع قداصلا مزعلاو اهنم ىضم ام ىلع مدنلا عم هباقع نم ًافوخو هناحبس
 ضرع وأ ةرشب وأ لام وأ سفن ىف ملاظم كانه ناك نإ اهلهأ ىلإ ملاظملا در ةبوتلل مامت نمو
 مهيلعو انيلع نمو مهلامعأو مهبولق حالص هيف امل نيملسملا هللا قفو اهنم اهلهأ لالحتسا وأ
 .ميرك داوج هنإ بونذلا عيمج نم حوصنلا ةبوتلاب ًاعيمج
 :لاؤسلا

 طقف اهب رورملاب جاحلا ىفتكاو تيبملا رذعت اذإو ةفلدزم ىف تيبملا طباض وه ام
 ؟هجح مكح امف

 :باوجلا
 اهب ىلصو تيبملا لمك نإو ليللا فصتني نأ ىلإ ةفلدزمب تيبملا جاحلا ىلع بجي

 نم ةفعضلل زوجيو لمكأو لضفأ ناك رفسي ىتح هرفغتساو ةالصلا دعب هللا ركذو رجفلا

 هيلع .هلفإ ىلص لوسرلا نأل ليللا نم ريخألا فصنلا ىف عفدلا مهمزلي نمو خويشلاو ءاسنلا
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 اهب  ىلصو اهب تابف ملسو هيلع هللا ىلص وه امأ .كلذ ىف هلهأ نم ةفعضلل صخر ملسو

 جاجحلل لمكألاو ىنم ىلإ عفد ًادج رفسأ املف هرفغتساو هللهو ةالصلا دعب هللا ركذو رجفلا
 ؛مدقت امك حبصلا لبق عقدلا ىف صيخرتلا ةفعضللو ؛كلذ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هب ىسأتلا
 لوقلو ةنسلا فلاخ هنوكل مد هيلع بجو ىعرش رذع ريغ نم ةفلدزم ىف تيبملل كرت نمو

 ةفلدزم ىف تيبملا نأ كش الو مد قرهيف هيسن وأ ًاكسن كرت نم امهنع هللا ىضر سابع نبا
 هنأ ىلإ مهضعب بهذو جحلا ناكرأ نم نكر هنأ ىلإ ملعلا لهأ ضعب بهذ ىتح ميظع كسن
 نمم رافغتسالاو ةبوتلا عم هكرتب بجي جحلا ىف تابجاولا نم بجاو هنأ لاوقألا لدعأو ةنس
 *(١).ىعرش رذع ريغ نم ًادمع كلذ كرت
 ؟ال مأ ىسفنب اهنع جحأ نأ ىل زوجي اهف تاجح عبس ىمأ تجح :لاؤسلا
 رجأ كلذ ىف كلو اهرب نم اذهو رثكأ وأ ةنماث ةجح اهنع ىجحت نأ كل زوجي معن :باوجلا

 هنيد ىف هقفلا كايلإو ىنحنمي نأ لجو زع هللا لأسأو كسفن نع تججح دق تنك اذإ ميظع

 .(؟)هيلع تابثلاو

 )١( ةيمالسإلا ثوحبلا ةلجم ١5//7159.

 )١( ةيمالسإلا ثوحبلا ةلجم +1١4/9 119.



 ةماهوواتف
 ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجلل

 ءاملعلا رابك ةئيهلو

 ىمالسإلا ىهقفلا عمجملاو



 ةرمعلاو جحلا لئاضف دهم

 ةورملاو افصلا نيب ىعسلاو تيبلاب فاوطلا لعج امنإ )) لَو ىبلا لوقل هنالعإو هللا ركذ ةماقإ: ايناث

 . ((هللا ركذ ةماقإل رامجلا ىمرو
 دقو « اعبس ىعسلاو« اعبس فاوطلاك تايصح عبسب ىمرت ةميظع ةمكح هل ةعبس ددعلاب ديقتلا :اثلاث

 هعرشي اميف ةريثك امكح هدمحبو هناحبس هلو ( رتولا بحي رتو هللا نإف اورتوأ )) : لو ىبنلا لاق
 ميلع ميكح هناحبس هللا نأب نونقوم مهنكل « اهوملعيال دقو اهضعب وأ دابعلا اهملعي دق هدابعل

 1 . انبع اعيش عرشيالو اكيش لعفيالا

 ولو ىعيرشتلا صنلا بسح ةدابعلاب رومأم ملسملا ناو هللا رمأل لاثتمإ نيد ىمالسإلا نيدلا نأ: اعبار

 زع هللا ملع بناج ىلإ ائيش ىواسيالو رصاق رشبلا ملعو ئش لكب ميلع هللا نأل رارسألا هيلغ تيفخ

 .لجو
 دوعي هنأ امك ءادألا ةلاح فو رمألا لاثتما ف عوضنلاو عضاوتلاب ملسملا رعشي رامجلا ىمر: اسماخ

 لوألا رامجلا ىمرل هباهذ ىف كلذ ىلع ةيظاوملاو ةددحما ديعاوملا قف بيترتلاو ماظنلا ىلع ملسملا درفلا

 مدعو ءودحلا عم ىرخخأ دعب ةدحاو عبسلا تايصحلاب ديقتلا مث ةبقعلا ةرمج ىه ىلا ةثلاثلا مث ةيناثلاو

 ىف ىدؤت ىح امتي ةيانعلاو رومألا ميظنت ىلع نمؤملا دوعي اذه لك لادجوأ قوسف نم نيرآلل ءاذيإلا

 ٠ .ةلماك اهتاقوأ

 عرشام ىلع ةظفاحما ةيمهأب ملسملا رعشت اهناكم ريغ ىف اهعضو مدعو تايصحلاب ظافتحالا : اسداس

 . ناصقن وأ ةدايز الو ريذبت ريغ نم اهعضاوم ىف رومألا عضوو فارسإلا مدعو هبر

 (( ه1/5١//١91 خيراتو 50/8 مقرب ىوتف))

 : دعبو هبحصو هلآو هدعب ىن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا

 :وهو نيلئاسلا دحأ نم لسرملا راسفتسالا ىلع ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا تعلطا دقف

 جحي سكعي ئئاثلا ماعلاو . هيبأل هجحو همأل هترمع ىونو جحلا ىلإ رفاس نم مكحام : لاؤسلا

 .؟ ال مأ زوجي لهف هيبأل رمتعيو همأل

 اعتمتو ادارفإو ًانارق امهئادأ ةيفيك كَ ىنلا نيب دقو لقتسم كسن ةرمعلاو جحلا نم لك : ىوتفلا

 نع ةرمعلا نم للحتلا دعب جحلاب مارحإلاو الثم همأ نع ةرمعلاب مارحإلا دارأ نمف جحلا ىلإ ةرمعلاب

 نع ىرخألاب مرحأ هنم للحت نأ دعيو هسفن نع نيكسنلا دحأب مرحأ اذإو « كلذ هلف سكعلا وأ هيبأ

 .ىونام عئرما لكلؤ تاينلاب لامعألا نأل ً؟رئاج ناك الثم هيبأ



 لهأ لاوقأ ضارعتساو «ةلأسملل اهتساردو ؛مدقتملا ثحبلا ىلع ةئيهلل عالطا دعب '
 مكح اذكو ءاهعاق وأ ةبعكلا ءاوه ىلإ ةالصلاو ًابكار ىمرلاو ىعسلاو فاوطلا مكح ىق ملعلا
 دعبو . اهالعأو اهلفسأ كلم اضرأ كلم نم نأب مهمكحو ؛هتقورأو مرحلا ةحطسأ قوف فاوطلا
 ىعسملا فقس قوف ىعسلا زاوجب ءاتفالا ىلإ ةيرثكألاب سلجملا ىهتنا ةشقانملاو ىأرلا لوادت
 ًاضرع ىعسملا هتماسم نع جرخيال ناو ةورملاو افصلا نيب ام باعيتسا طرشب ةجاحلا دنع
 :ىتأي امل

 ىعسللق امهوحنو صاصتخإلاو كلمتلا ىف اهمكحل عبات اهلفسأو ضرألا ىلعأ مكح نأل [1)
 . هضرأ ىلع ىعسلا مكح ىعسملا فقس قوف

 افصلا نيب ىعسيو تيبلاب فوطي نأ رمتعملاو جاحلل زوجي هنأ نم ملعلا لهأ هركذ امل (1)
 فقس قوف ىعسي نمف ؛مهضعب نم فالخ ىلع رذع ريغلو قافتاب رذعل بكار ةورملاو
 ىلعو هيعس ىف ضرألل رشابم ريغ لكلآ ذإ هوحنو ًاريعب ابكار ىعسي نم هبشي ىعسملا
 ًارذع ربتعي جحلا ىف ةاعسلا ماحدزإ ناف رذع ريغل ًابكار ىعسلا زاوج ىري ال نم ىأر
 . زاوجلا رربي

 ءانب اهئانب لابقتساك ةالصلا ىف ءاوه نم ةبعكلا قوف ام لابقتسا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ [؟)
 .. هضرأ ىلع ىعسلاك ىعسملا قوف ىعسلاف . ءانبلاب ال ةعقبلاب ةربعلا نأ ىلع

 زاج اذإف ءامهنم لضفألا ىف اوفلتخاو ًايشامو ًايكار ىمرلا زوجي هنأ ىلع ءاملعلا قفتا (4)
 ريغ نم ىدأ كسن امهنم الك نإف ىعسملا فقس قوف ىعسلا زاج ًابكار تارمجلا ىمر
 ةريعش ىأ ءادأ نم برقأ فقسلا قوف ىعسلا لب ءاهيلع هادأ ىتلا ضرألل ةيدؤم ةرشابم
 ىف دجوي ال ىذلا تابثلا نم ءانبلا ىف امل هوحنو ريعبلا قوف ةرمعلا وأ جحلا رئاعش نم
 ... بكارملا

 ىف املو ةورملاو افصلا نيب ىعسلا ىمسم نع جرخي ال ىعسملا فقس قوف ىعسلا نأل 9
 لاق دقو . ماحدزالاو قيضلا نم هيف مهامم فيفختلاو نيملسملا ىلع ريسيتلا نم كلذ
 مكيلع لعج امو : ىلاعت لاقو ) ( رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكي هللا ديري ) : ىلاعت هللا
 نم مدقت اميف نأ لب ةنس وأ باتك نم هيفاني ام دوجو مدع عم ' جرح نم نيدلا ىف
 هيأر هللا همحر ىمتيهلا رجح نبا ركذ دقو ةجاحلا دنع زاوجلاب لوقلا ديؤي ام تارربملا
 ىشم ولو ( 35١ )"ص ىوونلا نيدلا ييحمل حاضيالا ىلع ةيشاح ىف لاقف ةلأسملا ىف
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 . "7 هيعس ةحص ًادجسم دجسملا ءاوه مهلعج سايقف ىعسلا ءاوه ىف رم وأ

 ' ءاملعلا رابك ةئيهل " نارقلاو عتمتلا ىده
 ش رارقلا

 ها١/155/4 خيراتو 4" مقر

 : دعبو «؛هدعب ىبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ءهدحو هلل دمحلا

 لوألا فصنلا ىف فئاطلا ىف ةدقعنملا ءاملعلا رابك ةئيهل ةعباسلا ةرودلل ىف ررقت ام ىلع ءانب
 لامعأ لودج ىف ( نارقلاو عتمتلا ىده ) عوضوم جاردإ نم ه ٠١46 ماع نابعش نم
 ةنيدمب ةدقعنملا ةنماثلا ةرودلا ىف ةئيهلا تعلطا دقف ؛كلذ ىف ثحب دادعإو ةنماثلا ةرودلا
 ةنجللا هتدعأ ىذلا ثحبلا ىلع ه ١797 ماع ىناثلا عيبر رهش نم لوألا فصنلا ىف ضايرلا

 قدصتلاب ىدهلل نع ةضاعتسالا مكحو هناكمو حبذلا تقو ىف ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا

 . موحللا ةلكشم جالعو هتميقب

 : ىلي ام عامجإلاب ررقت ىأرلا لوادت دعبو
 ةنسلاو بادتكلا ةلالدل هّميقب قدصتلاب نارقلاو عتمتلا ىده حبذ نع ضاعتسي نأ زوجي ال ١-

 ىلاعت هللا ىلإ برقتلا وه ىدهلا حبذ نم لوألا دوصقملا نأ عم كلذ عنم ىلع عامجالاو

 7: مكنم ىوقتلا هلاني نكلو اهؤامد الو اهموحل هللا لاني نل ' ىلاعت لاق امك ءامدلا ةقارإب
 ىلإ ىضفي ةميقلا جارخإب لوقلاو ؛عئارذلا دس ةعيرشلا ىف ةررقملا دعاوقلا نم نآلو
 ءرصعلا اذه ىف هتيوعصل جحلا نم ًالدب جحلا ةقفن جرخت  الثم - لاقف ةعيرشلاب بعالتلا

 ةحلصمو عامجإلاب ةاغلم ةحلصمو «عامجإلاب ةربتعم ةحلصم : ماسقأ ةثالث حلاصملا نألو
 . اهرابتعا زوجي الق «ةلدألل اهتضراعمل ةاغلم ةحلصم ةميقلا جارخإب لوقللو «ةلسرم

 ىف حبذلا زوجيو هدعب مايأ ةثالثو ديعلا موي «ةعبرأ حبذلا مايأ نأ ةيرثكألاب سلجملا رّرق -"

 ىلع تامولعم مايأ ىف هللا مسا اوركذيو مهل عفانم اودهشيل ' : ىلاعت ةلوقل قيرشتللا مايأ ىلايل
 اوفويلو مهثفت اوضقيل مث . ريقفلا سئابلا اومعطأو اهنم اولكف ماعنألا ةميهب نم مهقزر ام

 )١( لوألا ددعلا ةيمالسإلا ثوحبلا ةلجم / 9995 - ١5946 .

 )( ' جحلا :097( .
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 . "1 قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو مهروذن
 حبذ ىلع لاعفألا هذه بتر املو ؛رحنلا موي لبق نوكي ال ةرايزلا فاوطو ثفتلل ءاضق نإف
 . لاعفألا هذه اهيلع بترتي ال ايادهلا عيمج نأل عتمتلاو نارقلا ىده هنأ ىلع لد ىدهلا
 ش عتمتلا يده حبذ كلذكو دبعلا موي هيده حبذ هنأ - ملسو هيلع هللا ىلص  هنع تبث هنألو
 هباحصأ نم دحأ نع الو  ملسو هيلع هللا ىلص - هنع تبثي ملو ديعلا موي هئاسن نع نارقلاو
 نيسح ىبأ نيا نع ىسوم نب ناميلس ىور املو ؛قيرشتلا مايأ دعب الو ديعلا موي لبق حبذ هنأ
 ٠ فقوم تافرع لك ' : لاق هنأ - ملسو هيلع هللا ىلص - ىبنلا نع معطم نب ريبج نع
 . ' عبذ قيرشتلا مايأ لكو ' - لاق نأ ىلإ ثيدحلا
 ىهتنا ءرخآلا امهدحأ دشي نيفلتخم نيهجو نم ىور  ىلاعت هللا ةمحر - ميَقلا نبأ لاق
 . دوصقملا

 ىلص  هلوقل مرحلا نم عضوم ىأ ىفو ةكم ىف حبذلا زوجي لب ىنمب حبذلا صصخيال #
 . ' رحنمو قيرط ةكم جاجف لكو رحنم ىنم لك " - ملسو هيلع هللا
 نيب عزوي ىتح ظفحي هجو ىلع هظفح ةموكحلا ىلع نإف رزاجملا ىف موحللا نم كرتام ©

 ' 3 . مرحلا ءارقف
 دلجلا لثم زاجملا ىف كرتت ىتلا ىدهلا طقاوس نم ةدافتسالا ميظنت ةموكحلل زوجي ©

 ةبغر هلهأ هكرتي امم مرحلا ءارقفل ةحلصملا هيف ىرت امب كلذ وحنو فوصلاو ماظعلاو
 لا ةلع

 هجو ىلع مرحلا ةيقبو ةكمو ىنم ىف زاجملا ريثكتب ىنعت نأ هللا اهقفو - ةموكحلل ىغبني نك
 . اوءاش ام اهموحل نم اوديفتسي نأو ةلوهسو رسيب مهاياده حبذ نم جاحلا نكمي
 . "7" ملسو هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو ؛قيفوتلا هللابو

 ,(5 - 2: جحلا ' (0)

 . 5١-714 | عيارلا ددعلا توحبلا ةلجم (")
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 سمشلا عولط لبق ةبقعلا ةرمج يمر مكح

 : دعبو . هبحصو هلآ ىلعو دمحم هدعب ىبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛هدحو هلل دمحلا '

 نمضتملا ه 7١/5/ 1١5917 خيراتو 777١١ مقر ىماسلا ماقملل باطخ ىلع ءانب

 ثحب داشرإلاو ةوعدلاو ءاتقإلاو ةيملعلا ثوحبلا تارلدإ سيئر ةحامس حارتقا ىلع ةقفاوملا

 نم لوألا مويلا ةليل ىف اهيمرو ديعلا موي سمشلا عولط لبق ةبقعلا ةرمج ىمر مكح عوضوم

 مايأ ىلايل ىمرلا مكحو «لاوزلا لبق قيرشتلا مايأ ىمرلا ميدقت مكح اذكو ءقيرشتلا مايأ
 . ءاملعلا رابك ةئيه لبق نم قيرشتلا

 ماع نابعش رهش ىف ةدقعنملا ةيناثلا اهترود ىف ءاملعلا رابك ةئيه سلجم ىلع ضرع
 ىلع لمتشملا ىمرلا عوضوم ىف ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا هتدعأ اماه 57

 - : ةيتآلا لئاسملا

 . ديعلا موي سمشلا عولط لبق ةبقعلا ةرمج ىمر مكح (أ
 . رقلا ةليل ةبقعلا ةرمجلا ىمر مكح (ب

 . لاوزلا لبق قيرشتلا مايأ رامجلا ىمر مكح (ج

 . قيرشتلا مايأ نم ثلاثلاو ىناثلا مويلا ىتليل رامجلا ىمر مكح (د

 ررق اميف ىأرلا هلوادتو ملعلا لهأ لاوقأ ىلع هعالطاو ةروكذملا لئاسملل سلجملا ةسارد دعبو
 : ىليام

 نسلا رابكو ءاسنلا نم ةفعضلل رحنلا موي ةليل فصن دعب ةبقعلا ةرمج ىمر زاوج ١:

 . كلذ زاوج ىلع ةلادلا راثآلاو ثيداحألا نم درو امل مهنوؤشب مايقلل مهمزالي نمو نيزجاعلاو

 اوذخ هلوقو ملسو هيلع هللا ىلص هلعفل لاوزلا لبق قيرشتلا مايأ رامجلا ىمر زلوج مدع :؟
 ًانيُمر سمشلا تلاز اذإف ىمرلا نيحتن انك قيرشتلا مايأ رمع نبا لوقلو ' مككسانم ىنع
 ًازئاج كلذ ناك ولق مهمحرأو سانلا حصنأو سانلا ملعأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ مولعمو
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 سس ااا

 فالخلا نإف ءالعأ اهيلإ راشملا كسانملا لامعأ نم ةيفالخلا لئاسملا نم كلذ ادع ام امأ : 7
 ىلع ًايراج سانلا“ لمع لاز امو اهريغو كسانملا بتك ىف نودمو ءاملعلل نيب فورعم اهيف
 ْ] هلاوقأ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ىسأتلا ىلع صرحي نأ جاحلل ىغبنيو ؛كلذ
 . " مككسانم ىنع اوذخ " ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل اليبس كلذ ىلإ عاطتسا ام هلاعفأو

 هتنامأو هنيدب قثي نم يماعلا ىتفتسي نأ هيفالخلا لئاسملا هذه ىف سلجملا ىريو
 . هيتفي نم بهذم ىماعلا بهذمو لئاسملا كلت ىف هملعو

 هاا ة.ععفف ملسو هبحصو هلآ ىلعو هللا ىلصو قيفوتلا هللابو لل 5 500

 ءاملعلا رابك ةئيه تارارق نم
 ه 00١ خيراتو "" مقر رارق

 : دعباو 000 000-- هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو .هدحو هلل دمحلا
 دبع / خيشلا اهثعب ىتلا ةلاسرلا ىف سلجملا رظن ه١ ىتحاه ٠ نم فئاطلا ىف ةدقعنملا ءانملعلا رابك ةئيه سلجمل رشع ةعبارلا ةرودلل ىفف

 ىقلاو ةيرحبلا نغشلاو ةيوجلا تارئاطلا باكرل ًاتاقيم ةدج لعج زاوج ةنمضتملا زيزعلا دبع نب دلاخ كلملا ةلالج ىلإ رظقب ةينيدلا رومألاو ةيعرشلا مكاحملا سيئر دومحم لآ ديز نب هللا
 دقو . ه 7549/5/١8 ىف ١ / 5114 مقرب دلاخ كلملا ةلالجل صاخلا بتكملا سيئر ىلاعم نم داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلا تادارإل ماعلا سيئرلا ةحامس ىلإ تليحأ
 : ىلع دنتست اهنأ دجوف ىوتفلا كلت سلجملا ضرعتسا

 ها . نامزألاو لاوحألا ريغتب ريغتت ىوتفلا نأ ١-
 ءالؤهت تاقيملا نييعت ىف رظنلا قيقحت ءاملعلا نم بلطتتو داهتجا عضوم ةيضقلا نأ -”

 )١( سماخلا ددعلا ةيمالسإلا ثوحبلا ةلجم / /49 - 48 .
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 مهنأ اهلهأ ىلع قدصي ال ءامسلا ىف ةقلحم ىهو تاقيملا ءامس قوف تارئاطلا رورم نإ -'
 . افرع الو ةغل مهل ددحملا تاقيملا اوتأ

 لهأل تقو نيح هنع هللا ىضر باطخلا نبا رمع هطف ام هبشت هاوتف نأ نم همعزي ام -4
 . قرع تاذ قارعلا

 ةدج ةحاس ىلإ ءامسلا ءاوجأ نم نيلزانلا ةرثك ىريو ًايح ُي# هللا لوسر ناك ول ' هلوق -5
 نم اهنوكل اهسفن ةدج نم مهل تاقيم نييعت ىلإ ردابل ةرمعلاو جحلل تيبلا اذه نومؤي

 . ' ه . أ . هصوصنو هلوصأ ىضتقم

 نأ ىري ةلاسرلا ىف درو امم اهريغو ةسمخلا رومألا هذه ةسارد دعب سلجملا نإو

 . ةمألا فلس عامجإو ةيعرشلا صوصنلاب ةدودرم اهيلإ دنتسا ىتلا تاغوسملا

 هللا لوسر تقو "' : لاق امهنع هللا ىضر سابع نيل نع هريغو ىراخبلا ىور دقف

 ململي نميلا لهألو لزانملا نرق دجن لهألو ةفحجلا ماشلا لهألو ةفيلحلا اذ ةنيدملا لهأل بق
 نمف كلذ نود ناك نمو ةرمعلاو جحلا دارأ نمم نهلهأ ريغ نم نهيلع ىتأ نملو نهل نه
 ىوتفلا ريغت ىلإ ةلأسملا هذه ىف دانتسإلا حصي الو . ' ةكم نم ةكم لهأ ىتح أشنأ ثيح

 نم تسيل اهنأ امك فيقوتلا ىلع ةينبم ىهو تادابعلا نم اهنأل نامزألاو لاوحألا ريغتب
 ءاوهلا نأ ملعلا لهأ دنع مولعملا نمو ق8 هللا لوسر نم صنلاب اهديدحتل داهتجالا عضاوم
 لعجب هجاجتحا امأ ... ملسم ريغ هنم كلذ راكنإو هعضوم ىف طوسبم وه امك رارقلل عبات
 مل هنع هللا ىضر رمع نأل دودرم وهف قارعلا لهأل ًاتاقيم قرع تاذ هنع هللا ىضر رمع
 مهتاقيم نم ًالدب هنم نومرحي ةكم نم اهريغ وأ ةيبرغلا ةهجلا ىف ًاتاقيم قارعلا لهأل لعجي
 نم اهوذح اورظناهنع هللا ىضر رمع لاق لب اهنم ةيقرشلا ةهجلا ىف هب نورمي ىذلا
 مهل تاقيم نييعت ىلإ ردابل  هلوق ىلإ - ًايح يو هللا لوسر ناك ولو ' هلوق امأو . مكقيرط
 نيدلا لمكأ هللا نأل . لطاب لوق وهف ' هصوصنو هلوصأ ىضتقم نم اهنوكل اهسفن ةدج نم
 مكتيد مكل تلمكأ مويلا * : ىلاغت لاق امك هتافوب عيرشتلا ىهتناو ل هللا لوسر ةايح ىف
 ” ايسن كبر ناك امو " : ىلاعت هلوقو (؟) ةيآلا ةدئاملا " انيد مالسإلا مكل تيضرو ىتمعن مكيلع تممتأو

 . ةريطخ ةريثك رومأ لوقلا اذه ىلع بترتيل هناو ( 14) ةيآلا ميرم
 ةيناكملا تيقاوملا ىف ملعلل لهأ هركذ امو ةلدألا ىلإ عوجرلا دعبو مدقت ام ىلع ءانبو

 : ىلي ام عامجإلاب ررقي سلجملا نإف هبناوج عيمج نم عوضوملا ةشقانمو
 مكاحملا سيئر دومحم لآ ديز نب هللا دبع / خيشلا ةليضف نم ةرداصلل ىوتفلا نإ )١(

 ةيوجلا تارئاطلا باكرا ًاتاقيم ةدج لعج زاوجب ةصاخلا رطقب ةينيدلا نوئشلاو ةيعرشلا
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 عامجإ وأ هلوسر ةنس وأ هللا باتك نم صن ىلإ اهدانتسا مدعل ةلطاب ىوتف ةيرحبلا نفسلاو
 . مهلاوقأب دتعي نيذلا نيملسملا ءاملع نم دحأ اهيلإ هقبسي.ملو . ةمألا فلس

 ارحب وأ ًاوج اهنم دحاو ىذاح وأ ةيناكملا تيقاوملا نم تاقيمب رم نمل زوجي ال( ١
 ' لهأ ررق امكو ةلدألا كلذل دهشت امك مارحإ ريغ نم دهشت امك مارحإ ريغ نم هزواجتي نأ
 . "دمحم ًانيبن ىلع هللا ىلصو قيفوتلا هللابو اذه . ىلاعت هللا مهمحر ملعلا

 ىهقفلا عمجملا سلجم تارارق نم
 ىمالسإلا ملاعلا ةطبارل عباتلا ىمالسإلا

 ةدج نم مارحإلا مكح

 اهريغ نم اهيلإ نيدراولل

 ىلعو دمحم انيبن نيلسرملا ديسو نيقتملا مامإ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هللا دمحلا
 : دعب امأ . نيعمجأ هباحصأو هلأ

 سيمخلا موي حابص ةثلاثلا هتسلج ىف شقان دق ىمالسإلا ىهقفلا عمجملا سلجم نإف
 امو ةدج نم مارحإلا مكح ) عوضوم م ١187/7/4 فداصملاو ه ١407/4/٠١ قفاوملا

 ( زحبلاو وجلا قيرط نع ةرمعلاو جحلل ةمركملا ةكم ىلإ نيدفاولا نم ريثكلا هيلإ ضرعتيا
 رم نمو اهلهأ ىلع اهنم مارحإلا بجوأو قو ىبنلا اهتقو ىتلا تيقاوملا ةاذاحم نع مهلهجل
 . ةرمعلا وأ جحلا ديري نمم مهريغ نم اهيلع

 . 77. - 572 / 597 ددعلا ةيمالسإلا ثوحيلا ةلجم | )١(
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 : ىتأي ام سلجملا ررق كلذ ىف ةدراولا ةيعرشلا صوصنلا ضارعتساو سرادتلا دعبو
 اهيلع رم نم ىلعو اهلهأ ىلع اهنم مارحإلا بجوأو #3 ىبنلا اهتقو ىتلا تيقاوملا نإ : الوأ
 ىمستو اهيلع رم نمو ةنيدملا لهأل ةفيلحلا وذ : ىهو ةرمعلاو جحلا ديري نمم مهريخ نم

 مهريغ نم اهيلع رم نمو برغملاو رصمو ماشلا لهأل ىهو ةفحجلاو «( ىلع رايبأ )ًايلاح
 ىمستو مهريغ نم اهيلع رم نمو دجن لهأل ىهو لزانملا نرقو ؛( غبار ) ًايلاح ىمستو
 رم نمو ناسارخو قارعلا لهأل قرع تاذو ؛( ليسلا ) ًاضيأ ىمستو ( مرحم ىداو ًايلاح
 . مهريغ نم اهيلع رم نمو نميلا لهأل ململيو ( ةبيرضلا ) ىمستو مهريغ نم اهيلع

 تيقاوملا هذه نم مهيلإ تاقيم برقأ اوذاح اذإ اومرحي نأ مهيلع بجاولا نأ ررقو
 بجو ةاذاحملا ىلإ مهدشري نم مهعم اودجي ملو كلذ مهيلع هبتشا نإف ءأرحب وأ أوج ةسمخلا
 لبق اومرحأ مهنأ مهنظ ىلع بلغي وأ نودقتعي تقوب كلذ لبق اومرحي نأو اوطاتحي نأ مهيلع
 ًافوخ. طايتحالاو ىرحتلا عمو ءدقعنمو «ةيهاركلا عم زئاج تاقيملا لبق مارحإلا نأل «ةاذاحملا
 صن دقو . بجاولا ءادأ ىف ةيهارك ال هنأل ؛ةيهاركلا لوزتف مارحإ ريغب تاقيملا زواجت نم
 ةحيحصلا ثيداحألاب كلذ ىلع اوجتحاو ءاتركذ ام ىلع ةعبرألا بهاذملا عيمج ىف ملعلا لهأ

 نع تبث امب ًاضيأ اوجتحاو . رامعلاو جاحلل تيقاوملا ٍتيقوت ىف ل هللا لوسر نع هتناثلا
 نع روج انرق نإ : قارعلا لهأ هل لاق امل هنع هللا ىضر باطخلا نيا رمع نينمؤملا ريمأ
 هناحبس هللا نألو : اولاق . مكقيرط نم اهوذح اورظنا : هنع هللا ىضر مهل لاق ؟ انقيرط
 ىلع رمي مل نم قح ىف عاطتسملا وه اذهو ءاوعاطتسا ام هوقتي نأ هدابع ىلع بجوأ ىلاعتو
 مهريغ الو رحبلاو وجلا قيرط نم نيدفاولا رامعلاو جاحلل سيلف اذه ملع اذإ ؛تاقيملا سفن
 هللا لوسر اهتقو ىتلا تيقاوملا نم تسيل ةدج نأل ءةدج ىلإ مهلوصو ىلإ مارحإلا اورخؤي نأ
 لب :ةدج ىلإ همارحإ رخؤي نأ هل سيل هنإف ءمارحإلا سبالم هعم لمحي مل نم اذكهو ل5
 ثيدحلا ىف هيي ىبنلا لوقل ءرازإ هعم سيل ناك اذإ ليولرسلا ىف مرحي نأ هيلع بجاولا
 هيلعو ؛ليوارسلا سبليلف ًارازإ دجي مل نمو ؛نيفخلا سبليلف نيلعن دجي مل نم ' حيحصلا
 مئامعلا الو صيمقلا سبلي ال : لاق مرحملا سبلي امع لئس امل 5 ىبنلا نأل ' ههسأر فشك
 . هيلع قفتم ثيدحلا . ' نيلنلا دجي مل نمل الإ فافخلا الو سناربلا الو تاليوارسلا الو

 ىلع سبلي امم امهريغ الو ةوسنلق الو ةمامع مرحملا سأر ىلع نوكي نأ زوجي الف
 سبل هل زجي ملو ءاهب رزتا ًارازإ اهلعجي نأ هنكمي ةرتاس ةمامع ةيدل ناك اذإو . سأرلا
 ءكلذ ىلع ردق اذ رازإب اهلدبتسيو ليوارسلا علخي نأ هيلع بجو ةدج لصو اذإف ليوارسلا
 ىف تاقيملل هتازاحم نيح ًارازإ نوكت نأ حلصت ةمامع هيدل سبلو ليوارس هيلع نكي مل نإف
 اذإف ؛هسأر فشك عم هيلع ىذلا هصيمق ىف مرحي نأ هل زاج ةنيفسلا وأ ةرخابلا وأ ةرئاطلا



 ةتس ماعطإ ىهو ةرافك صيمقلا سبل نع هيلعو صيمقلا علخو ًارازإ ىرتشا ةدج ىلإ لصو
 ةئالث مايص وأ دلبلا توق نم امهريغ وأ زرأ وأ رمت نم عاص فصن نيكسم لكل نيكاسم
 هلل نذأ امل ةرجع نبا بعك ل ىبنلا ريخ امك ؛ةثالثلا هذه نيب ريخم وه ءةاش حبذ وأ ؛مايأ
 . هباصأ ىذلا ضرملل مرحم وهو هسأر قلح ىف

 هيبنتب رخاوبلاو ناريطلا تاكرش ىلإ ةباتكلاب طبارلل ةمامعلا هنامألا سلجملا فلكي : ًايناث
 . ةنكمم ةفاسم لبق تاقيملا ىلع نورميس مهنأب تاقيملا نم برقلا لبق باكرلا

 ىف ءاقرزلا دمحأ ىفطصم خيشلا يلاعم ىمالسإلا ىهقفلا عمجملا سلجم وضع فلاخ : اثاث
 نم نيمداقلل ةبسنلاب سلجملا وضع ىموج دومحم ركب ويأ خيشلا ةليضف فلاخ امك كلذ
 . قيفوتلا ىلو هللاو عيقوتلا ىرج اذه ىلعو طقف ةدج ىلإ نكاوس

 07١ ملبمو هبحصو هلآ لعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو

 يفر افشل شن ددعلا ةيمالسإلا ثوحبلا ةلجم )١(





 ىنابلألا خيشلل
 ماشلا رايد ثدحم



 . .ةرمعلاز جحا لئاضف 012 553

 ؛ماشلا رايد ثدحم اهعمج امك سدقملا تيبو «ةرونملا ةنيدملا ةرايزو ءجحلا عدب هذه
 .هللا هظفح ىنابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلا ةليضف نامزلا اذه ىف ثيدحلل ددجملاو
 .1586 9١١ ص 'ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةجح ' ىف ىنابلألا خيشلا لاق

 اهتيعدب ىلع صن نم انأ تدجو عدب :نيعون ىلع كب رمتس ىتلا عدبلا نأ ملعا هل
 عدب :رخآلاو رثكألا وه عونلا اذهو .مهيلإ اهوزع هيلع ةمالعلا اذهف ءمهبتك ىف ملعلا لهأ نم
 اذهف ؛اهتعدبب مكحت ةيلوصألا ةيملعلا دعاوقلا وأ ةنسلا نكلو اهتيعدب ىلع صن نم دجأ مل
 .وزعلا نم هولخ هيلع ليلدلا
 :رومأ ىلإ عدبلا هذه عجرمو 8

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ اهتبسن الو اهب جاجتحالا زوجي ال ةفيعض ثيداحأ :لوألا
 هللا ىلص ىبنلا ةالص ةفص ةمدقم ىف هتنيب ام ىلع اندنع هب لمعلا زوجي ال اذه لثمو «ملسو
 .هريغو ةيميث نباك ملعلا لهأ نم ةعامج بهذم وهو «ملسو هيلع

 اهيلع اونبف ءاهقفلا ضعب ىلع اهرمأ ىفخ ءاهل لصأ ال وأ :ةعوضوم ثيداحأ :ىناثلا
 !رومألا تاثدحمو عدبلا ميمص نم ىه !ًاماكحأ

 مل ءمهنم نيرخأتملا ةصاخ ءاهقفلا ضعب نم تردص تاناسحتساو تاداهتجا :ثللثلا
 الو ! عبتت تنس تراص ىتح .تاملسملا رومألا قاسم اهوقاس لب ؛ىعرش ليلد ىأب اهومعدي
 ةنسلل فلاخم اهضعبو فيكف ال مث ءالف ةنسو ةعيرش كلذ سانلا ذختي نأ امأ «هب هللا هذخاؤي ال نأو ؛هنسحتسا امب لمعلا وه هل زوجي نأ  ًادهتجم ناك نإ - نسحتسملا بسحو «ىلاعت هللا هعرش اماالإ عرش ال ذإ ؛هعابتا غوسي ال امم كلذ نأ ؛هنيد ىف رصبتملا ىلع ىفخي

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع هيبنتلا ىتأيس امك ةيلمعلا .
 ضعنب اهب لمع نأو ؛لقع اهل دهشي الو عرش اهيلع لدي ال تافارخو تاداع :عيارلا

 ملعلا ىعدي نمم كلذ ضعب ىف ولو مهديؤي نم اومدعي ملو ؛مهل ةعرش اهوذختاو لاهجلا
 .مهيزب ىيزتيو

 اهضعب :تاجرد ىلع ىه لب ؛ةدحاو ةبسن ىف اهتروطخ تسيل عدبلا هذه نأ ملعيل مث
 ىتأي ةعدب رغصأ نأ ملعن نأ بجي نكلو ؛كلذ نود اهضعبو «ىرتس امك حيرص رفكو كرش
 - ضعبلا مهوني امك  عدبلا ىف سيلف ؛ةعدب اهنوك نيبت دعب ةمرحم ىه نيدلا ىف اهب لجرلا
 .اهبحاص ىأ "رانلا ىف ةلالض لكو ؛ةلالض ١ ةعدب لك " لوقي ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو فيك ءطقف هوركملا ةبتر ىف وه ام

 ,"ماصتعالا" ميظعلا هباتك ىف هللا ةمحر ىبطاشلا مامإلا قيقحت متأ اذه ققح دقو
 ةفئاط الإ كلذ فرعي الو ؛هنع ةلفغ ىف سانلا رثكأ لازي ال ءأدج ريطخ ةعدبلا رمأف كلذلو
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 هللا نإ ' :ءملسو هيلع هللا ىلص هلوق ةعدبلا ةروطخ ىلع اليلد كبسحو ؛ملعلا لهأ نم
 ىف ىسدقملا ءايضلاو ىناربطلا هاور هتعدب عدي ىتح ةعدب بحاص الك نع ةبوتلا بجتحا
 .ىرذنملا هنسحو حيحص دنسب اهريغو 'ةراتخملا ثيداحألا

 نيلوألا نيملسملا ءاملع نم ريبك مامإ نم ءارقلا ىلإ اهمدقأ ةحيصنب ةملكلا هذه متخأو
 .هللا همحر دمحأ مامإلا باحصأ نم ىراهبربلا ىلع نب نسح خيشلا وهو

 لك كلذكو ءارابك ريصت ىتح دوعت عدبلا راغص نإف ؛تاثدحملا راغص نم رذحاو '
 .ًاريغص اهلوأ ناك ةمألا هذه ىف تثدحأ ةعدب
 .مارحالا لبق ام عدب

 لوخدلاو حاكنلا نم هيف لامعألا ءادتبا كرتو رفص رهش ىف رفسلا نع كاسمإلا ١
 ْ .".زيغو

 ."7برقعلا ىف رمقلا ناك اذإو ءرهشلا قاحم ىف رفسلا كرت -1
 .(19/5) "جاحلل نب ال لخدملا " رفاسملا رفس بقع هسنكو تيبلا فيظنت كرت -"
 اهيل اي لق ) ةحتافلا دعب ىلوألا ىف أرقي ؛جحلا ىلإ جورخلا نيح نيتعكر ةالص -4

 "تهجوت كيلإو ؛ترشتنا كب مهللا" لاق غرف اذإف (صالخإلا) ةيناثلا ىفو (نورفاكلا
 ضعب ىف ءاج امم كلذ ريغو نيتذوعمللو ءصالخإلا ةروسو ؛ىسركلا ةيآ أرقيو

 ."”اهريغو 'مالسإلا ةعرش" و "ةيدنهلل ىواتفلا" و 'ىلازغلا ءايحإ' لثم بتكلا
 نادي انيد تراصو ؛تمظعف اهنم جرخملا عطتسي مل مث ءاهيف لخد نم كلذب رتغاف «قحلا هبشي
 ىف لخدت الو . نلجعت الق ةصاخ كنامز لهأ نم همالك تعمس نم لك هللا كمحر رظناف ؛هب
 . ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا باحصأ نم دحأ هيف ملكت له : رظنتو لأست ىتح هنم ءىش
 هيلع رتخت الو ؛ ءىيشب هزواجت الو هب كسمتف مهنع ارثأ تبصأ نإف « ءاملعلا نم دحأ وأ

 ىقب دق هنأ معز نمف ٠ ًاملسم ًاقدصم اعبتم نوكي ىتح دبع مالسإ متيال هنأ هللا كمحر ملعاو
 « مهبذك دقف « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ هانوفكي مل مالسإلا رمأ نم ءىش

 بدكو (؟*0/5) "ةيدنهلا ىواتفلا“ ىف امك عوضوم "هنجلاب هترشب رفص جورخب ىنرشب نم ' ثيدحو )١(
 .تاعوضوملا

 ص)١77(.
 )١( ”تاعوضوملا ةركذت ' ىف امك حصي ال ثيدح هيفو

 ىف هتنيب امك دانسالا فيعض ًارفس ديري نيح مهدنع امهعكري نيتعكر نم لضفأ هلهأ دنع دبع فلخ ام ' ثيدحو (7)
 .لوصألا ملع ىف زرقم وه امك هب ديعتلا حصي الف "7777 مقر 'ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس'
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 اهريغو ةيبلتلاو مارحلا عدب

 . "7بتكلا ضعب ىف ةفورعم ةنيعم طورشب ةصاخ لعن ذاختا ١-
 . "!تاقيملا لبق مارحالا << 31 04

 ةئام ناك ولو لطاب وهف هللا باتك ىف سيل طرش لك ذل ءرسي هللا نيدر ؛ةنسلا ىف تأت مل طورشلا هذه لثم ناف )١(
 نيبعكلل ًارتاس نوكيال نأ لعنلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هطرتشا ىذلا لكو ءىراخبلا حيحص ىف تبث امك طرش
 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق كلذو . ءوضولا ةيآ ىف ناروكذملا قاسلا لصفم دنع ناتتانلا ناظعلا امهو
 نم ئزجيف . هيلع قفتم ' نيبعكلا نم لفسأ انوكي ىتح امهعطقيلف «نيلعن دجيال نأ الإ نيقخلل مرحملا سبليال '
 . ( طابصلا ) وأ ( ةودنكلل ) ب ةيروس ىف فرعت ىتلل لثم لاعنلا

 ' ىف هنني امك ركنم ثيدح وهف . ' كلهأ هريود نم مرحت نأ جحلا ملمت نم * ثيدح امأو . ةنسلل فالخ هنأل (1)
 ةباحصلا نم ةعامج نع ًافوقومو ًاعوفرم هضراعي ام ىور دق هنأ ىلع ( 7١١ مقر ) " ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس
 : لاق هنأ ةنييع نبل نم هريغو ىورهلل ىور ام نسحأ امو ؛كانه تركذ امك امهنع هللا ىضر نامثعو رمعك

 مرحأ ثيح نم «ةفيلحلا ىذ * نم : لاق ؟ مرحأ نيأ نم هللا دبع ابأ اي : لاقف لجر هاتأو سنأ نب كلام تعمس

 ىشخا ىتأف لمعفتال : لاق ؟ ربقلا دنع نم دجسملا نم مرحأ نأ ديرأ ىنإ : لاقق ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ىلإ تقبس كن ىرت نأ نم مظعأ ةنتف ىأو : لاق اهديزأ لايمأ ىه امنإو ؟ هذه ىف ةنتف ىأو : لاقق «ةنتفلا كيلع

 نأ هرمل نع نوفلاخي نيذلا رذحيلف ) لوقي هللأ تعمس ىنإ ؟ ملسو هيلع هللآ ىلص هللا لوسر اهنع رصق ةليضف
 روكذملا تاقيملا لبق مارحإلا زاوج نا موعزملا قافتلا ةمق معت كلذ نمو ( ميلا فاذع مهبيصي رأ ةق مهييست
 . ناعتسملا هللاو ( ١77/7 ) " ةيفدهلا حرش * ىف
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 03١, مارحالا دنع عابطضالا " -
 . ( ١54 ص ) ىزوجلا نبال " سيليإ سيبلت *

 . ""ةينلاب ظفلتلا -7 4
 ., ملكتيال ًاتماص جحلا ' 6

 . ( 50١ ص) " ءاضتقالا '
 . " دحاو توص ىف ةعامج ةيبلتلا " 7

 / " ) جاحلا نبال ' لخدملا ' و ( 115/١ ) بجر جاحلل ' ةيدمحملا ةقيرطلا حرش '
 .( 230١

 " ةيبلتلا لدب ليلهتلاو ريبكتلا "
 . ( 70 / *) سابع نبا نع * لامعلا زنك '
 «ىنم هلبقتو هضرف ءادأ ىلع ىنعأو ىل هرسيف جحلا ديرأ ىنإ مهلقا " : ةيبلتلا دعب لوقلا
 0 ا كل اوباجتسا نيذلا نم ئنلعجاف جحلا ىف كتضيرف ءادأ تيون ىنإ مهللا

 ءافصلا تحت ىذلا دجسملاك ؛مارحلا دجسملا ريغ ءاهلوح امو ؛ةكمب ىتلا دجاسملا دصق * 4
 راثآ ىلع تينب ىتلا دجاسملا نم كلذ وحنو ءدلوملا دجسمو ءسيبق ىبأ حفس ىف امو
 . " ملسو هيلع هلل ىلص ىبنلا
 صالخإلا ةروس ريسفت ' و ( 788 - 588/7 ) ' ىربكلا لئاسرلل ةعومجم '
 . ( 7078 ) ةيميث نبال '

 ىذلا ءىنم دنع ىذلا لبجلاو ؛ءارح لبج لثم ؛ةكم لوح ىتلا عاقبلاو لابجلا دصق ' ٠-
 . " كلذ وحنو ءءادفلا هيف ناك هنإ : لاقي
 . (286 /؟ ) ' ىربكلا لتاسرلا ةعومجم '

 . ' ( ميعنتلا ) ب ةشئاع دجاسم ىف ةالصلا دصق * ١
 (؟58- ه7 /5؟)" ىربكلا لتئاسرلل ةعومجم '

 * تيبلا مامأ بيلصتلا " -؟7

 . 1١١( ) " ءاضتقالا '

 ىف اذكو , ” ريغال هتاهتنا ىلإ فاوطلا ليبق عابطضالا نونسملاو * : ( 715/71 ) ' ةيشاحلا * ىف نيدباع نبل لاق )١(
 ( 160/6 ) ' ريدقلا حتف'

 )١( مقر ) قيطتلا رظنا 8 ( 

 هلأ نم لكف الإو :خياشملا ةنس ىنعي هلعلو نسي هنأ ( 715 / ١ ) لاقف ىروجابلا امو بحتسم اذه نأ ىلازغلا ركذ (7)
 . هل لصأ ال هنأ ملعي ةنسلاب ةفرعم
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 فاوطلا عدب

 . " فاوطلل لسفغلل " -"'؟

 . ( 580 / 7 ) " ىربكلا لئاسرلا ةعومجم '
 سمي الثل هيدي ةيطغتو مامحلا قرذ ىلع أطي الثل هوحن وأ بروجلا فئاطلا سبل -4

 . "ةارم

 دجسملا ةيحت مارحلا دجسملا لخد اذإ مرحملا ةالص -8
 ” اذكو اذك عوبسألا اذه ىفوطب تيون : هلوق "

 .( 76١/1١ ) " ةيدنلا ةضورلا "و ء( ١ / 455 5١5/5 ) ' داعملا داز"
 . ' ةالصلل عفري امك رجحلا مالتسا دنع نيديلا عفر " -7

 ( 7٠١ ص ) ىدابا زوريفلا ةمالعلل ةداعلا رفس " و ( ١ / 7١7 ) " داعملا داز "
 " دوسألا رجحلا ليبقتب تيوصتلا ” -8

 ( 777 / 4 ) " لخدملا '

 هليبقتل ةالصلا ىف ميلستلاب مامالا ةقباسفو «هليبقت ىلع ةمحازملا -4
 ةقيرطلا حرش " ىف بجر جاحلا ' ىناميلا نكرلا وأ رجحلا مالتسا دنع هليذ وحن ريشي ' 4٠-

 1/1١ 1١177(. ) ' ةيدمحملا

 ' كباتكب ًاقيدصتو كب ًاناميل مهللا : رجحلا مالتسا دنع مهلوق ' ١-

 5268/4(9) لخسلا'

0 
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 هللا ىلص ىبتلا نإف ؛ةنسلا فلاخ دقق كلذ لعف نم * : ( 374 / ١ ) " ةعومجملا ' ىف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق )١(

 . " ةكم ىف مامحلا لازامو ؛تيبلأب نوفوطي اولازام نيعباتلاو هباحصأو ملسو هيلع
 ٠ ةينارونلا دعاوقلا " رظناو هلعف نم ماسو هيلع هللا ىلص هنع مدقت امك مقملا فلخ ةالصلا مث فاوطا تيحت امنإو (1)

 1١١(. ) ةيميت نبال

 ىديألا عفرت ال ' ثيدحب ' ةيادهلا ' ىف مهل جتحا دقو ؛ةيفنحلا بهذم كلذ نأ عم لاهجلا الإ كلذ لعفيال هنأ ركذو (1)
 راشأ دف كلذ عمو ؛هقرط عيمج نم فيعض ثيدح هنكلو " رجحلا مالتسا ' اهتلمج نم ركذو ؛نطلوم عبس ىف الإ
 بيصن * ىعليزلا نم ذخأ هنأكو . هيف رجحلا ركذل لصأ ال هنأ ىلإ ( 17 + ١44 / ” ) " حتفلا " ىف مامهلا نبا

 . هنايب لحم اذه سيل رظن هيفو ؛:( 58 / ؟ " ةيارلل
 - * باذك لشهن هيق " : لاقو ( ”١7 ص ) ' تاعوضوملا ليذ ' ىف ىطويسلا هركذ هيف دراولا ثيدحلاو ()
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 ىف ىزخلا بتارمو «هقافلاو ربكلا نم كب ذوعأ ىنإ مهللا : رجحلا مالتسإ دنع لوقلل 7

 .2) ةرخآلاو ايندلا

 * فاوطلا لاح ىرسيلا ىلع ىنميلا عضو ' -47
 .(١1؟؟١1/1 ) قباسلا ردصملا

 ماقم اذهو ؛كنمأ نمألاو ءكمرح مرحلاو كتيب تيبلا نإ مهللا : ةبعكلا باب ةلابق لوقلا - ؛
 . مالسلا هيلع ميهاربإ ماقم ىلإ ًاريشم - رانلا نم كب ذئاعلا

 ؛قافنلاو قاقشلاو ءكرشلاو كشلا نم كب دوعأ ىنإ مهللا : ىقارعلا نكرلا دنع ءاعدلا -5
 . دلولاو لاملاو لهألا ىف بلقنملا ءوسو :قالخألا ءوسو

 انديس سأكب ىنقسأو ؛كلظ الإ لظال موي كلظ ىف ىنلظأ مهللا . بازيملا تحت ءاعدلا - ؛5
 لالجلا اذاي . ادبأ اهدعب أمظأ ال ؛ةئيرم ةئينه هبرش ملسو هيلع هللا ىلص دمحم
 ْ . ماركإلاو

 نل ةراجتو ءاروكشم ًايعسو ءاروفغم ًابنذو ءاروربم ًاجح هلعجا مهللا : لمرلا ىف ءاعدلا -47

 . "اروفغاي زيزع اي روبت
 زعألا تنأ كنإ ؛ملعت امع زواجتو ؛محراو رفغأ بر : ةيقابلا ةعبرألا طاوشألا ىفو -8

 ١ .7ءركألا

 . " ىناميلا نكرلا ليبقت ' -4
 .(؟؟4/4) * لخدملا '

 دقو ..... كب ًاناميل : دوسألا رجحلا اوذاح اذإ سانلا لوق ركنأ كلام مامالا نأ ( ١74 / 7 ) " ةنودملل ' ىفو )١(

 هلاجرو ' : رمع نبل ثيدح ىف ىمشيهلا لوقب رتغت الو «نيفيعض نيدنسب ًافوقوم رمع نبل ىلع نع كلذ ىور
 . ' ةلسلسلا ' ىف هتنيب دق امك رخآب ولر هيلع سبتلأ دق هناف " حيحصلا لاجر 0

 ىف هلوقب ظفاحلا كلذ ىلإ راشأ امك هل لصأ الو ءملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ اعوفرم ًاثيدح ىعفارلا هدروأ )١(
 . " مدجأ مل": ( 75١4 ص) " صيخلتلا "'

 ءعرشي امب هوعدبو ؛ىلاعت هللا ركذي نأ فاوطلا ىف هل بحتسيو ” : ( 777 ص ) هكسنم ىف مالسإلا خيش لاق ()

 ءهلوقب الو . رمأبال ؛ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع دودحم ركذ هيف سيلو ؛هب سأب الف ًارس نآرقلا أزق نإو
 وحتو بازيملا تحت نيعم ءاعد نم سانلا نم ريثك هركذي امو ؛ةيعرشلا ةيعدألا رئاسب هيف وعدي لب «هميلعتبالو

 ةنسح ايندلا ىف انتآ انير ) : هلوقب نينكرلا نيب هفاوط متخي ملسو هيلع هللا ىتص ىبنلا ناكو ؛هل لصأ الف كلذ
 . ' ةمئألا قافتاب بجلو ركذ هيف سيلو ؛كلذب هتيعدأ رئاس متخي ناك امك ( رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا ىفو
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 " امهمالتساو ماقملاو نييماشلا نينكرلا ليبقت " -

 " تارايتخالا " و 3571/57 " لئاسرلا ةعومجم " و( ٠١4 ) ' اضتقالا '

 ( 59 ص ةيميت نبال

 " ماقمللو ةبعكلا ناطيحب حمستلا " ١-

 ننسلا"'و( ١ ) ' نافهللا ةثاغإ " و ( ١77 ) "' صالخإلا ةروس ريسفت '

 . (117 ) * تاعدتبملاو

 نأ ةماعلا معزت «تيبلا بابل لباقملا تيبلا رادج نم لاع عضوم وهو ىقثولا ةورعلا " -0
 " ىقثولا هورعلاب كسمتسا دقف «هديب هلأن نم

 . "7 ( 34 ص ) هماش ىبأل ' ثداوحلاو عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا "
 .(158 ) عادبإلا " و ( 147-187 / " ) مامهلا نيال ' ريدقلا حتف “ و

 ىلع اهب حطينيو هترس نع مهدحا فشكي ءايندلل ةرس هومس ءتيبلأ طسو ىف رامسم * -07'
5 . 31 

 . ايندلا ةرس ىلع هترس ًاعضاو نوكي ىتح ءعضوملا كلذ

 . " ةقباسلا رداصملا "

 . ؟هبنث نم فلس ام هل رفغ كلذ لعف نم نأ معزب ءرطملا تحت فاوطلا دصق -4

 . ةيعكلا نم ةمحرلا بازيم نم لزانلا رطملاب كربتلا 0

 . " رنقلا بوثلاب فاوطلا كرت " -5

 . ( 58 ) ةيميت نبال . ءاضتقالا "

 ًاملعو ءاعساو اقزر كلأسأ ىنإ مهللا : هلوقو رئبلا ىف مزمز ءام نم هرؤس جاحلا غارفإ -5
 . ءاد لك نم ءافشو ءاعفان

 . !ءزمز نم ضعبلا لاستغا -8 1
 " ةكربلا اهب لحتل بايثلاو دوقنلا نم مهعم ام ةمزمزو «مهاحل ةمزمزب مهمامتها * -

 .(١١١؟) تاعدتبملاو ننسلا "

 ىف هرصب عفريو ؛تارم مزمز ءام برش ىف سفنتي هنأ هقفلا بتك ضعب ىف ركذ ام ٠-

 )١( ركذلا قوف ىثنألا تدعص امبرو ضعب قوف مهضعب بكريو ءانعو ةدش اهيلا لوصولل نوساقيو " : لاقو " .
 )١( ملع نع ًالضف هل لقع ال نم لعف اهنأبو ءاهل لصأ ال ةلطاب ةعدي اهنأب اهلبق ىتلاو ةعدبلا هذه مامهلا نبأ فصو

 . )( هريغو ىراخبلا للق امك هل لصأ الف هبنذ نم فلس ام هل رفغ رطملا ىف ًاعوبسأ فاط نم * ثيدح امأ .

 هبرش دنع وعديو هنم علطضتيو مزمز ء'-. ند .درشي نأ بحتسيو " : ( 588 ص ) * هكسنم ' ىف ةيميت نبل لاق (؛)
 اهنم لاستغالا بحتسي الو ؛ةيعرشلا ةيعدألا نم ءاش امب ' .



 ةرمعلاو جحا لئاضف
: 

 "ا

 . "!تيب ىلإ رظنيو ةرم لك

 : ةورملاو افصلا نيب ىعسلا عدب

 مدق لكب هل بتك كلذ لعف نم نأ معزب ةورملاو افصلا نيب ىشملا لجأل ءوضولا ١-
 2. 9ةجرد فلأ نوعبس .

 . ( ؟؟4 / ؟ ) ' نيدباع نبا ةيشاح ' رادجلاب قصلي ىتح افصلا ىلع دوعصلا * 17
 ىنذعأو :هتلم ىلع ىنفوتو «كيبن ةنسب ىنلمعتسا مهللا : افصلا نم هطوبه ىف ءاعدلل -17

 . "؟نيمحارلا محرأ اي كتمحرب ءنتفلا تالضم نم
 مهللا ءمركألا زعألا تنأ كنإ ؛ملعت امع زواجتو ءمحراو رفغا بر : ىعسلا ىف لوقلل -4
 هللا ءدمحلا هللو ءاشالث ربكأ هللا ءاروفغم ًابنذو :ةروربم ةرمع وأ ءًاروربم اجح هلعجا
 هلو «كلملا هل ؛هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال ءانالوأ ام ىلع هلل دمحلاو ءاناده ام ىلع ربكأ
 هرك ولو : هلوق ىلإ ....... هدحو هللا الإ هلإ ال ءريدق ئش لك ىلع وهو ءدمحلا

 . "7نورفاكلا

 . "افصلا ىلع متخي ثيحب ًاطوش رشع ةعبرأ ىعسلا -6
 . ' ةرمعلاوأ جحلا ىف ىعسلا راركت ' 1١

 . ( ؟١ / ؟ ) ' ملسم ىلع ىوونلا حرش '
 . "7" ىعسلا نم غارفلا دعب نيتعكر ةالص " -

 ضرألاب تيوسو تمده دق مزمز ىلع تناك ىتلل ةبقلا نأ كلذ ؛هلل دمحلاو ؛ةنكمم ريغ مويلا تحبصأ عدبلا هذهو )١(
 . اهنم تيبلأ ةيؤر نكميال راص ثيحب .دجسملا ضرأ تحت ام ىلإ رئبلا ةفرغب لزنو ؛نيلصملا ىلع عيسوتلل

 ء(ا6؟ ص ) " ليذلا ' عجارف  تاعوضوملا ' ىف هريغو ىطويسلا هدروأ ءعوضوملا كلذ ىف دراولا ثيدحلاو (1)
 .( ا“ ص) "' ةركذتلا “و

 - فيعض دنسب ىقهيبلا هجرخأ ءافصلا دنع هلوقي ناك هنأ رمع نبا نع هضعب ىور (؟)
 ىورو . ىقهيبلا هاور . مركألا زعألا تدأو محرأو رفغأ بر : رمع نبلو دوعسم نبا ىلع ًافوقوم هنع حص (؛)

 . حصي ملو ًاعوفرم

 . ( 58 ) ةرقق قبس امك ةورملا ىلع متخلاو طلوشأ ةعبس ةنسلاو (©)
 :(690- !54 / ؟ ) " حتفلا ' ىف مامهلل نيا لاقو فاوطلا يتعكر ىلع ًاسايق دحاو ريغ امهبابحتسا ىلإ بهذ (1)

 دمحأ هاور ؛دحأ نيفئاطلا نيبو هنيب سيلو .فاطملا ةيشاح ىف نيتعكر ىلصف . ءاج هيعس نم غرف نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر : لاق ةعادو ىبأ نب بلطملا ىور ام وهو ءصن هيف ذإ ؛سايقلا اذه ىلإ ةجاح الو '
 .. ' هجام نيأو

 . ( 905 ) قيلعتلا رظناو ( 550 - 14 ص هنع هيبنتلا قبس امك( 15” ) مقر ' ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس ' يف هتنيب امك ةلاهجو ًابارطضا هيف ناف مدانسإ لبق نم حصيال هلصأ " هعوبسا " ظفلب دنسملا ىف وهو ؛( ١994 ) مقر هجام نبل ىف امك" ةعبس ' باوصلاو ' هيعس * ظفل هيلع فرحت دقف ءريرحنلا ملاعلا اذه لثم نم بيجع مهو اذه : تلق



 ةرمعلاو جيلا لئاضف بيبا
 تح خ سس لالا

 ةميمت نبا مالسإلا خيشل ' ةينارونلل دعاوقلا ' و ؛( 14 ) ' عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا "

(02607). 

 ةالص مهتوفت ىتح :ةالصلا تميقأ دقو :ةورملاو افصلا نيب ىعسلا ىف مهرارمتسا -14

 . ةعامجلل

 امب ىلع ننماف ىنم هذه مهللا ' : " ءايحإلا * ىف ىذلاك ىنم ىتأ اذإ نيعم ءاعد مازتلا -

 اهتودغ ةودغ ريخ اهلعجأ مهللا ' اهنم جرخ اذإو ." كتعاط لهأو كئايلوأ ىلع هب تننم

 ةفرع عدب

 ىف طلغلا ةيشخ ًاطايتحا نمزلا نم ةعاس نماثلا مويلل ىف ةفرع لبج ىلع فوقولا ٠-
 ْ , ليلا

 ١- " ىنمب ةفرع ةليل ريثكلا عمشلا داقيإ " .
 " هتيشاح ' ىف ىمريجبلاو ( 7379 + 578 , 59/7 / ” ) * ىريكلا لئاسرلا ةعومجم '

.)5١00/١( 

 ىذلا ناحبس ؛هشرع ءامسلا ىف ىذلا ناحبس : ةرم فلأ تاملك ةرشعب ةفرع ةليل ءاعدلا -/7

 ىلا هليبس رحبلا ىف ىذلا ناحبس ءهتطوم ضرألا ىف

 . ' ةدحاو ةلحر ةفرع ىلإ ةكم نم نماثلا مويلأ ىف مهليحر " -77

 . 7( 70 - 59 ) "عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا '

 . ( 377 / 4 ) ' لخدملا " . 7" اليل ةفرع ىلإ ىنم نم ليحرلا " 4
 . " ةفرع ةليل تافرع لبج ىلع عومشلاو نارينلا داقيإ "
 ( 5078 2 578/57 ) ' لئاسرلا ةعومجم ' و ( 54 )- " عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا "

 . ( 118 ) ' عادتبالا راضم ىف عادبالا * و ( 377 / ؟ ) ىبطاشلل * ماصتعالا " و

 هلفلااقح ًانسح ناك ول ذإ هيقفلا اذه لثم نم بيجع ئش اذهو ' مرحلا وهو ' : لاقو ' ءايحالا * ىف كلذ نسحتسا )١(

 : ( 5374 / 7 ) ' ةعومجملا ' ىف مالسإلا خيش لاق . سانلل ىقتأ وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا
 . ” أطخ ناك كلذ ىلإ ىضفأ اذاف ؛ةمولعملا ةنسلا فلاخي مل ام نسح طايتحالا "

 هبقعتو . ' حصيال ' لاقو " تاعوضوملا " ىف ىزوجلا نبا هدروأ لب ءفيعض ةدانسإ نكلو ؛ثيدح هيف ءاج دقو (1)
 . هفعضب ملسم هنأ هنم ذخؤي امب ( ١ / ٠٠١ ) * ىلأللا ىف ىطويسلا

 كلذ ىلع مهدعاسيو ًاريثك ةنسلا هذهب سانلا لهاست دقو . مدقت امك ةفرع ةليل ىنم ىف تايبلا بجاولا لب ؛ةنسلاو (1)

 مهيلع نوهي نم ءاهقفلا نم نودجي دقو ءهجح ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا ةعباتم مهمهي ال نيذلا نيفوطملا ضعب

 . " كسن هب قلعتي ال لزنم تيبم ىنم ىف تيبملا نإ * : ىلازغلا لوقك كلذ

 . مدقت امك ةفرع موي سمش عولط دعب ىنم نم جورخلا ةنسناو (4)



 نفل ةرمعلاو جحا لئاضف

 . "ةفرع مويل لاستغالا
 ؛هلل دمحلاو هللا ناحبس : ةمحرلا لبج ىلع هرصب عقوو ؛تافرع نم برق اذإ هلوق -الا/

 . ريكأ هللاو ؛هللا الإ هلإ الو

 ' ةفرع موي فاصتناب فوقولا تقو لوخد لبق تافرع ىلإ حاورلا ' -
 .(133) * عادبالا '

 هيلع ةالصلا مث ؛ةرم ةئام صالخالا ةزوس ةءارق مث ؛ةرم ةئام تافرع ىلع ليلهتلا * -

 . "ةرم ةئام مهعم انيلعو : اهرخآ ىف ديزي ( مالسلاو ةالصلا هيلع )
 (9ءاعدلا كرتو تافرع ىلع توكسلا -

 ' لخدملا " و 7( 14 ) ' ةيملعلا هتارايتخا " و ( 580 / 7 ) " ةيميت نبا ةعومجم ” ١
 1 .(؟؟72/غ4)

 اهب فاوطلاو ءاهيف ةالصلاو ؛مدآ ةبق : اهنومسيو ,ةمحرلا ل لبج ىلع 2 هبقلا لوخد " -85

 و(١ 44)هل' هيقتسملا طارصلا ءاضتقا ر( /؟)" ةيميت ةيميت نبا ةعومجم '

 7, ( 7397/5 ) * لخدملا

 قئاعيو «نابكرلا حفاصي ؛قروأ لمج ىلع ةفرع هيشع لزني ىلاعت هللا نأ داقتعا " -87

 . ' ةاشملا

 . (  ؟978 1١/ ) " ةيميت نبا ةعومجم '

 ىفخ دقو ؛( 45 ١/ ) " حتفلا ' ىف مامحلا نباو ( 25 /1)" ةيارلا بصن " ىف ىعليزلا هنيب امك دج فيعض رهف ' ةفرع مويو رحنلا مويو رحنلا مويو رطفلا موي لستني ناك ملسو هيلع هنلل ىنص ىبنلا نأ ثيدح امأو )١( نأ " ثيد
 نع الو ملسو هيلع هللا ينص ىبنلا نع لقني ملو ' : ( / ؟ ) ' هتعومجم ' ىف لاقف ةيميت نبا ىلع هلاح
 جحلا ىف هباحصأ

 رامجلا يسر لنا كذ ىو امو ؛ةفرع مري لستاو ؛ةكم لوخد نع لقا مرحالا ل: لأ هكا
 " ةعدب وه لب هل لصأ الف «ةفلدزمب تيبمللو .فاوطلاو

 . (198 / 24 ) ' لخدملا ' رظنا (؟) . "سيل " ظفل نودب ( 177 / ١ ) " حتفلل ' ىف مامهلا نبا هركذو ( )111١ ' ىنأللا ىف هلقن امك " عضولا ىلإ بسني نم هدانسبإ ىف سيلو ؛بيرغ نتم اذه: : لاقو " بعشلا ' " ىف ىتهيبلا هجرخأ ؛هدانسإ حصيال هيف دراولا ثيدحلاو (”)
 . " اعامجإ ةمحرلا لبج دوعص عرشي الو " : هيف لاق ()
 : لاق مث ًاثيدح كلذ ىور مهضعب نإ ركذو (2)

 ." قحلا ريغ هللا ىلع نيلئاقلا مظعأ نم هلئاقو ملسو هيلع هلوسرو هللا ىلع بذكلا مظعأ نم اذهو '



 ل سس سس ااا ةرمعلاو جملا لئاضف <

 . "7ةعمجلا ىف امك هسلجب امهنيب لصفي نيتبطخ ةفرع ىف مامإلا ةبطخ -4

 . "ةبطخلا لبق رصعلاو رهظلا ةالص -0
 . "”هتبطخ نم بيطخلا ىهتني نأ لبق ةفرع ىف رصعلاو رهظلل ناذألا -5
 رفس موق انإف مكتالص اومتأ : ةفرع ىف ةالصلا نم هغارف دعب ةكم لهأل مامإلا هلوق -417

 . "ةفرع ىف رصعلاو رهظلا ةالص نيب عوطتلا -8
 ءايحإلا " ىف هدروأ ىذلا مالسلا هيلع رضخلا ءاعدك ؛ةفرعب صاخ ءاعد وأ ركذ نييعت -8

 ؛هيعدألا نم هريغو * ...... عمس نع عمس الو ؛نأش نع نأش هلغشي ال نم اي : هلوأو "

 . ؟"لاذه انباتك سايق نم تاحفص تس نم رثكأ غلبي اهضعبو
 . سمشلا بورغ لبق ضعبلا ةضافإ -

 ١- ةجح نيعبسو نيتنثا لدعت ةعمجلا موي ةفرع ةفقو نأ ماوعلا ةنسلأ ىلع ضافتسا ام !

(0 

 هلوقب ( ١77 / 7 ) ' حتفلا " ىف مامهلا نبا هبقعتف " ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هلعف اذكه " : " ةيلدهلا " ىف لاق )١(

 . ” ثيدح هيف ىنرضحي الو"

 )١( ةرقفلا ىف قبس ام فلاخم هنأل : ركنمو ذاش كلذ هيف ىذلا ثيدحلاو ) 08 -  ) 1١ةيارلا بصن " رظناو ”

 .(56-ثه/9)

 50١(. - 59 ) ةرقفلا ىف قبس امك ةبطخلا نم غارفلا دعب ناذألاب ءدبلا ةنسلاو (؟)

 ةفحت ' اهنم ءارفاسم ناك اذإ ةفرع ىف مامالا فئاظو نم هنأ ىلع ةيفنحلا بتك نم باتك ام ريغ ىف اذه ءاج (4)
 : ( "978 / ” ) ' هتعومجم " ىف ةيميت نبا مالسالا خيش لاق دقو «.( 475 / 5 ١/ ) " ءاهقفلا

 فلخ نولعفي ةكم لهأ ناك امك «ىنمو ةفلدزمو ةفرعب ةالصلا نوعمجي كلذكو ؛ةكم لهأ ريغو ؛ةكم لهأ رصقيو '

 ملو ءامهنع هللا ىضز رمغو ركب ىبأ فلخ نولعفي اوناك كلذكو :ىنمو ةفلدزمو ةفرعب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ينمو ةقلدزمو ةفرعب مهل اولاق الو «ةالصلا اومتي نأ ةكم لهأ نم أدحأ هؤافلخالو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رمأي

 ” ملل اطخأ دقف مهنع كلذ ىكح نمو ءرفس موق ائإف مكتالص اومتأ :

 . ةعدب هنأ هانعم اذهو . هوركم هنأب ” ةيلدهلا حرش " ىف كلذ فصو ()

 : ( 380 / ؟ ) ' هتعومجم ' ىف مالسالا خيش لاق (1)

 كلذكو ؛ةيعرشلا ةيعدألا نم ءاش امب لجرنا وعدي لب ءأركذ الو ءاعد ةفرعل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نيعي ملو "

 . . " سمشلل برغت ىتح ىلاعت هللا ركذيو للهيو ربكي

 . ( 54 ) مقرب مدقتملا قيلعتلا رظناف ًاضيأ ىبلي نأ نسي هنأ هيلع كردتسيو : تلق



 ةرمعلاو جملا لئاضف
 "5/4 ٠

 ."59/1(7) *داعملا داز '

 ىف ةفرع موي ةيشع عامتجالا دصق نم سانلا ضعب هلعفي ىذلا فرعتلا" 7
 بطخلاو ؛ديدشلا توصلا عفر عم ؛نوركذيو ,نوعديف .دلبلا جراخ ناكم ىف وأ ؛عماوجلا
 ."ةفرع لهاب نوهبشتيو «راعشألاو
 ”ىلصملا ةينم' و )١49( 'ءاسنمتتالا'و :ميهاريإو دامحو م1 نع )١١18/5( 'ىقهيبلا 59
 .(هالك؟) ىبلحل

 :ةفلدزملا عدب
 ."ةفلدزم ىلإ ةفرع نم عفدلا تقو (عارسالا) عاضيإلا" 17

 .( 584 ؟١/717) ”داعملا داز'

 .ةفلدزمب تيبملل لاستغألا 4

 .(180/5) 'مالسإلا خيش ةعومجم'

 يبس

 نع (بلح عبط 77ص) "ةلضافلا ةبوجألا“ ىف ىونكللا ةمالعلا هلقن امب رتغت الف ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هل لصأ ال لطاب :لاق ؛هالعأ روكذملا ردصملا ىف ميقلا نبا هيلإ راشأ عوضوم ثيدح ةعدبلا هذه لصأو )١(
 :لاق هنأ ىراقلا ىلع خيشلا

 ثيدحلا نإف دوصقملا رضي ال هفعض ريدقت ىلعف ءفيعض هنأ ثيدحلا اذه دانسا ىف نيثدحملا ضعب هركذ ام امأ
 ."لامكلا بابرأ نم ءاملعلا عيمج دنع لامعألا لئاضف ىف ربتعم فيعضلا
 ىلع ةريشكلا ةلثمألا نمن عقاولا ىف اذهو ؛هنالطببميقلا نبا ققحملا مكح عم طق هفيعضت ىلع صن ًأدحأ نأ ملعن الف
 ىتايف :فيعض هنأ هيلع ضعبلا قلطيف ءاذهك ًالطاب ثيدحلا نوكي دقف ءفنآ اهيلإ راشملا 'ةبوجألا“ ىف أطوسبم هدجت امك بهذملا اذه ريسفت ىف مهفالتخا ةرثك ىلع لامعألا لئاضف يف فيعضلا ثيدحلاب لمعلا نم ضعبلا هيلإ بهذي أم مؤش
 وه امك فيعضلا ماسقأ نم امهنأل عضولا الو لب ؛ديدشلا فعضلا ىفاني ال قلطملا فعضلا نا عم !هب لمعلا طورش نم وه ىذلا ديدشلا فعضلا نم هتمالس نم ققحتي نأ نود ؛لامعلا لئاضف ىف فيعضلا ثيدحلاب لمعي لوقيف رخآ
 .حلطصملا ىف ررقم
 " ؟ةعمجلا مويل قفاوملا ةفرع ىف فوقولا كلذك سيلو ًالعفو اكرت ةريخلا هيف ناسنإلل اميف هلحم اذه نإق ؛فيعضلا ثيدحلاب لمعلاب ثيدحلا اذه ةقالع ام ىرعش تيل م
 .ثيدحلا نالطبب همكح ىلع ميقلا نبا اوقفاو نيذلا ءاملعلا ركذ عم (؟09) مقر "ةعوضوملاو ةفيعغضلا ثيداحألا ةلسلس' ىباتك ىف هيلإ راشملا لطابلا ثيدحلا صن دجتو اذه
 فالخلاف ؛حيحص ريغ «ءاملعلا عيمج دنع لامعألا لئاضف ىف ربتعم فيعضلا ثيدحلا نأ :قباسلا ىراقلا لوق (هيبنت)
 .ةلأسملا هذه ىف لوقلا ررحي مل ناك نإو 'ةلضافلا ةبوجألا“ ىف هدجت فورعم كلذ ىف
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 '!مرحلل ًاريقوت آيشام ةفلدزم لخديل بكارلا لوزن بابحتسا

 كا نأ ا تم :ةفلدزم غلب اذإ هلوقب ءاعدلا مازتلا 1

 .'ءايحالا' ىف ام خلا ةفنتؤم جئاوح

 طقلب كلذ نع لاغشنالاو «ةفلدزملا ىف لوزنلا روف برغملا ةالص ىلإ ةردابملا كرت 7

 .يصحلا

 امك نيتضيرفلا دعب رتولاو ءاشعلا ةنس ىلإ اهعمج وأ :نيتالصلا نيب برغملا ةنس ةالص -4

 !ىلازغلا لوقي

 56 ؟ه) "ثداوحلاو عدبلا رلكنإ ىلع ثعابلا

 ٠ "ةلبللا هذه ءايحإ ,

 تايب نودب ةفلدزملاب فوقولا ٠١

 .(؟59/1) "ةيدنلا ةضورلا'

 تيبلاو ؛مارحلا رعشملا قحب مهللا :هلوقب مارحلا رعشملا ىلإ ىهتنا اذإ ءاعدلا مازتلا ٠١7

 انلخدأو ؛مالسلاو ةيحتلا انم دمحم حور غلبأ ؛ماقملاو نكرلاو ؛مارحلا رهشلاو :مارحلا

 ش ا”؟ءاركالاو لالجلا اذاي ءمالسلا راد
 :ةفلدزملا نم رحنلا موي هيمري ىذلا ىصحلا ذخأ نسيو " :(575/1) ىروجابلا لوق ٠

 لق م
 . رسحم ىدأو نم ذخؤت تا تارمجلا نم ىقابلاو ؛عبس ىهو

 :ىمرلا عدب

 .زامجلا ىمرل لسغلا

 .(؟ 80/1 ”ةيميت نبأ ةعومجم'

 ءًابكار ةفلدزم ىتأ هنأ ىضم دقو ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلعفل ناك ولو ؛هئايحإ ىف ىلازغلا كلذ بحتسا )١(

 !مارحلا رعشملا ىتأ ىتح هتقان بكر رجفلا ىلص امنيح هنأو

 مان ملسو هيلع هللا ىلص هنأ (7؟) ةرقفلا نم تملع دقو تابرقلا نساحم نم اهنإ :لاقو ىلازغلا اهءايحإ نسحتسا (1)

 .كلذ ىف ميقلا نبا مالك ىضم دقو دمحم ىده ىدهلا ريخو ءرجفلا علط ىتح

 رهشلاو تيبلاو مارحلا رعشملا قحب هللا ىلإ لسوتل وهو ةنسلا فلاخي ام هيف ءاثدحم هنوك عم ءاعدلا اذهو (5)

 سن دقو هللا ةمحر ةيميت نبا بتك ىف لصفم وه امك هئافصو هئامسأب ىلاعت هيلإ لسوتي امنإو «ماقملاو نكرلاو

 'راثخملا ردلا ىلع راتحملا در ”رظنا .. خلا مارحلا رعشملا قحب كلأسأ ىنإ مهللا :لوقلا اذه ةيهارك ىلع ةيفنحلا

 .مهبتك نم
تي هنأب لاقف هركذ ىذلا ليصفتلا ىف ىلازغلا هفلاخ دقو !خيراشملا ةنس ىنعي هلعلف ؛ةنسلا ىف لصأ اذهل سيلو (4)

 دور

 .(85) ةرقف مدقت امك ةنسلا فالخ كلذ لكو !ةفلدزملا نم اهلك تايصحلاب
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 نبك لبق تايصحلا لسغ -6

 .ريبكتلا ناكم ركذلزرم هريغ وأ حيبستلا 5

 ىبسر ءاروربم ىجح لعجا مهللا ههنزحو ناطيشلل ًامغر::مهمريبكتلا ىلع ةدايزلا ٠
 .كيبن ةنسل ًاعادتاو ؛كباتكب ًاناميإ مهللا ءأرغم ىبنذو ءاروكشم

 )75/١"(: هتيش ىف ىروجابلا لوق 6

 .. هدعو هللا قدص ؛ربكأ هللاو ؛هللا مسب :ىمرلا دنع ةاصح للام لوقي نأ نسيو'

 ."نورفاكللرك ولو :هلوق ىلإ

 طسو ىلع ىنميلا هباهيإ فرط عضي :مهضعب لوقك ؛يمرللديعم تايفيك مازتلا ١4
 قلحي :رخآ لاقر ءاهيمريف نيعبس دقاع هنأك ماهبإلا رهظ ىلع ةابملا عضيو ؛«ةبابسلا

 .ةرشع دقاع هنأك هماهبإ فقم ع اهعضيو هتبابس

 .ادعاصف عرذأ ةسمخ ىمرملا نيبو هنيب نونب نأ نمارلا فقوم ديدحت ٠
 ا ,لينلاب تارمجلا ىمر ١

 قلحلاو حبذلا عدب
 ىف بهذي همحل نأ هعزب ؛هنمثب قدصتلا ىلإ ىدهلا نم بجاولا حبذ نع ةبغرلا 7

 .!ليلقلا الإ اهم ديفتسي الو ؛هترثكل بارتلا
 .رحنلا مري ليادكمب عتمتلا ىده مهضعب حبذ 77

 .لحملا سأر راسيب قلحلاب ءدبلا 4
 ."”سأرلا عبر قلح ىلع راصتقالا 6
 .'قلحلا ىل ةلبقلا تسي نأ ةنسلاو' :ءايحإلا ىف ىلازغلا لوق -7

 )١( ىمريجبلا لاق )400/5(:

 ' ."هتراهط ىمرلا رجح ىف طرتشي الو

 .ةيفيكلا كلت ةيولو" ىغ لباد مقي ماهنأ ركذ مث ؛هولاو ةمحزلا عم هب ىمرلا نم نكمتلا ىف اذهو :مامهلا نبا لاق (1)
 .(67 مقر) قيلعتلا حجار .رسيألا وه ام لصألاو

 نأ عم !ىارلورجمب ةنسلاو بتكلا ىف هبغ صوصنملا عرشلا ليطعت نم هيف امل عدبلا ثبخأ نم اذهو :تلق (5)
 عراشلا تاهبوت حبذلا ىف نوزتاي ال مهنأ' ,مهسهأ نوحضملا مه امنإ ءاهنم ةماتلا ةدافتسالا مدع نع لوؤسملا
 .(59) مقر قيلعتلا ىف هنايب قبس امك ميكحلا

 *..نيفلحملا لأ محر " :ملسو هبغ هللا ىلص هلوقو (نيرصقمو مكسوؤر نيقلحم) ىلاعت هلوقل ؛هلك هقلح بجاولاو (4)
 هرعد وأ ؛هلهوقلحا" هلوقو زقلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هيين' -يرص ةفلاخم روكذملا راصتقالا ىف نألو
 ,هب هللا نيدوذلا وهو كلام ىف وه امك باعيتسالا بوجو قلحلا ىف ليلدلا ىضتقم ' :مامهلا نبا لاق كلذلو "هلك
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 سلاسل

 كديب ىتيصان هذه مهللا ءانيلع معنأو اناذه ام ىلع هلل دمحلا :هلوقب قلحلا دنع ءاعدلا

 «ةئيس ىنع اهب حماو ؛ةنسح هرعش لكب ىل بتكا مهللا ءىبونذ ىل رفغاو «ىنم لبقتف

 ."!نيمآ ةرفغملا عسو اي ؛نيرصفملاو نيقلحمللو ىل رفغا مهللا ؛ةجرد اهب ىل عفراو
 ."تارمجلا دنع ىتلا دجاسملاب فاوطلا"
 .(581 - 580/7) "ىربكلا لئاسرلا ةعومحم *

 ."رحنلا موي ىنمب ديعلا ةالص بابحتسا“ 9

 .(" (١١٠ص) .'ةينارونلا دعاوقلا
 ."هتمتملا نم ةضافالا فاوط دعب ىعسلا كرت ٠

 عادولاو ةعونتم عدب
 . ."ةبعكلا ةوسكب لافتحالا" 5

 ء(قكحرا) "رانملا ريسفت "

 .("!ثلسلا هيلع ميهاربا ماقم ةوسك 7

 ."!تاجاحلا ءاضقل ربنملاو ماقملاب قرخلا طبر ١1١7
 .كلذب مهضعب متيصوتو ةبعكلا ناطيح دمع ىلع مهءامسأ جاجحلا ةباتك "4

 )١١5(. 'تاعدتبملاو ننسلا '

 ىشخأ ىنأف ؛تملع اميف ةنسلا ىف هل لص ال اذه نأ عمو ؛ليلد ىأ هيلع ركذي ملو ”ريدقلا حتف ' ىف كلذ بحتسا )١(

 :هيف هلوق زوكي نأ

 ةيحضألا " ثيدح نم ًاسبتقم هلوأ نوكي نأو ؛هنع ىهنمنا ءاعدلا ىف ءادتعالا زم 'ةذسح ةرعش لكب ىل بتكا مهللا"

 .فلألا دعب همقرو ”ةيحضألا' ظفلب "ةفيعضلا ثيداحألا يف هتنيب امك عوضوم ثيدح وهو "ةنسح ةرعش لكب اهبجاصل

 'هتعومجم' ىف لاقو "طق أديع ىنمب اولصي مل ؛هؤافلخو ملسو هيلع هنلل ىلص ىبنلا نإف ءةنسلا نع هلفغ اذه" :لاق ()

 :(حدرا)
 .”راصمألا لهأل ديعلا ةالصك مهل ةبقعلا ةرمج ىمر لب ءديع ةالص ىنعمب سيلو"

 .(14) مقر قيلعتلا ىف هنايب قبس امك ىعسلا اذهب رمألا تبث دق هنأل (5)
 )41/١(: هتيشاح ىف ىروجابلا لاق (؛)

 .'هوحنو ميهاريإ ماقم ةوسكو ؛فورعملا لمحملا ىلع جرفتلا مرَحيَو'

 نواهتت تأدب ديحوتلا ةلود نأ ىلع لدي امم قبس اميف نكي مل ًامخضت ةريخألا ةنوآلا ىف تمخضت دق ةرهاظلا هذه ()
 .هللا ءاش نم الإ !ةئيه فورعملاب رمألا ةعامجو خياشملاو !اهلام سأر وه ىذلا اهديحوت ىفاني ام ىلع ءاضقلاب

 هافسلا

 6 لاح
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 ىذلا ىلصملل مهتمواقمو :مارحلا دجسملا ىف ىلصملا ىدي نيب رورملا مهتحابتسا -6

 . "أ مهعفد لواحي

 ."جاحلا) ب جح نمل مهتادانم' 7

 .(42©ص) "نامزلا رخآ عدب ىف "نايبلا رون * و (4١١؛ص) ىزوجلا نبال ”'سيلبإ سيبلت'
 ش .'عوطت ةرمعل ةكم نم جورخلا' - 7

 )7١( ."ةيملعلا تارايتخالا"

 ."7ىرقهقلا ىلع عادولا فاوط دعب مارحلا دجسملا نم جورخلا' -4

 'لخدملا“ و ("١ص) "ةيملعلا تارايتخالا" و )١84/7( 'ىربكلا لئاسرلا ةعومجم'

0/14 

 ."هيلع جاحلا خيراتو مسا بتكو ءروصلاب هشقنو (ريجلا) ضايبلاب جاجحلا تيب ضييبت' 4
 ظ .(7١١صر) 'تاعدتبملاو ننسلا"

 ا ةرونملا ةنيدملا عدب

 دجسملاو ؛ميركلا ىوبنلا دجسملا ةرايز ىلإ لحرلا دش ةنسلا نم ناك املو ءاذه
 وأ جحلا لبق امهنوروزي ةداع سانلا ناكو ءرجألاو لضفلا نم كلذ ىف درو امل ءىصقألا

 لهأ دنع ةفورعملا عدبلاو تاثدحملا نم ديدعلا كلذ ليبس ىف نويكتري مهنم ريثكلا ناكو «هدعب
 :لوقأف ءاريذحتو ًاغيلبت اهنم هيلع تفقو ام درسأ نأ ةدئافلا مامت نم تيأر ؛ملعلا

 ."”رفسلاب ملسو هيلع هلأ ىلص هربق دصق

 .ملسو ةيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ راوزلاو جاجحلا عم ضئارعلا لاسرإ ١-
 .ةرونملا ةنيدملا لوخد لبق لاستغالا * ١7

 نيب رورملا نع ىهنلا ىف تدرو ىتلا ثيداحألا نأل ةنسلل فلاخم هنأ كش الف ؛ملعلا لهأ ضعب هب لاق نإو اذهو )١(

 يصوصخلا نم هب اولدتسا امو .دجسم ىأ ىفو لصم لك لمشت ةماع هيدي نيب راملا عفدب هرمأو ؛ءىلصملا ىدي
 نيبو هنيب سيل ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىأر هنأ ةعادو ىبأ نب بلطملا ثيدح وهو ءضهني ال ةكمل
 فيعض هنإف ؛هدوجس عضوم نيبو هنيب رورملا ىف ًاحيرص سيل هنأ عمف «هيدي ميب نورمب سانلاو ةرتس ةبعكلا
 .(357؟ مقر) 'ةسلسلا“ ىف هتنيب امك دنسلا

 )١( 'ءايحإلا“ ىف ىلازغلا لاق )1/١؟2(:

 نع (؟١ ص) ”تارايتخالا' ىف مالسالا خيش هوحن لقنو 'هنع بيغي ىتح تيبلا نع هرصب فرصي ال نأ بحألاو"
 ."ةعدب هذه“ :لاق مث ؛ىنوغازلا نباو ليقع نبا

 هيلإ لصو اف ءثيدحلا '...دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال " :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل دجسملا دصق ةنسلاو (")

 .ملسو هيلع هللا ىلص هربق راز ةيحتلا ىلصر
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 نم ةياقو ىل هلعجاف ؛كلوسر مرح اذه مهللا :ةنيدملا ناطيح ىلع هرصب عقو اذإ لوقلا "١
 .باسحلا ءوسو باذعلا نم ًانامأو ءرانلا

 ,قدص لخدم يىنلخدأ بر ؛هللا لوسر ةلم ىلعو هللا مسب :ةنيدملا لوخد دنع لوقلا 4

 .ًاريصن ًاناطلس كندل نم ىل لعجأو ءقدص جرخم ىنجرخأو
 ."هدجسم ىف ىوبنلا ربقلا ءاقبإ

 .هدجسم ىف ةالصلا لبق ملسو هيلع هللا ىلص هربق ةرايز 7

 ىف لعفي امك هراسي ىلع هنيمي ًاعضاو عوشخلا ةياغب ربقلا مامأ مهضعب فوقو
 .”ةالصلا

 .ءاعدلا ءانثأ ربقلا لابقتسا دصق

 .ةباجإلا ءاجر هدنع ءاعدلل ربقلا دصق 8

 .(5)'ةيملعلا تارايتخالا'
 .ءاعدلا ىف هللا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هب لسوتلا ٠ ١

 .هنم اهريغو ةعافشلا بلط 4١

 ةرفغمو هجئاوح ركذي ال نأ ' :بدألا نم نأ (151/1) "لخدملا" ىف '!جاحلا نبا لوق 7
 !!"هحلاصمو هجئاوحب هنم ملعأ هنأل ملسو هيلع هللا ىلص هربق ةرايز دنع هناسلب هبونذ

 ش :(7514/1) ًاضيأ هلوق ١417

 مهتاينو مهلاوحأب هتفرعمو هتمأل هتدهاشم ىف هتايحو مالسلا هيلع هتوم نيب قرف ال"

 !!'مهرطاوخو مهتارسحتو

 كلذب ضعبلا فلحو ملسو هيلع هللا ىلص هربق ةرجح كابش ىلع اكربت ديلا مهعضو 4 ١-

 !!هللا لوسراي ةعافشلا :تلقو هكابش ىلع كدي تعضو ىذلا قحو :هلوقب

 . ' هوحنو دوع نم ربقلا رواجي ام وأ همالتسا وأ ربقلا ليبقت " - 6

 " ماسصتعالا"و(75١) ' ءاضتقالا'و(14/١١55)"' ةيميت نبا ىواقف '

 ( 7١ ) ةماش ىبأل ' ثعابلا "و ( ١ / ١14 ) " نافهللا ةثاغإ ' و( )7/ ١54 - ١40٠

 نم دجاسلا ريذحت' ىف تاونس ذنم هتنيب امك نيدشارلا ءافلخلا دهع ىف ناك امك رادجب دجسملا نع هلصف بجاولاو )١(

 ."دجاسم روبقلا ذاختا

 .(590/1) مالسالا خيشل "ىربكلا لئاسرلا ةعومجم' رظنا (1)

 ىف هيلع دمتعي ال فرخم هسفن ىف هناف ؛عدبلا ةفرعمل ًانسح ًاعجرم روكذملا هباتك نوكو هلضف عم لجرلا اذهو (؟)
 . ةديقعللو ديحوتلل
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 . "7" عادبإلا " و ( 174 ) " نيملسملا لافطأ ' ىف ىوكربلاو

 ؛ صاخ ءاعدو مالسب ديقتلاو ؛هيبحاص ةرايزو هُو هترايز ىف ةصاخ ةيفيك مزتلا -7
. 

 وحن ىلع ربقلا رادج لبقتسيو ةلبقلا ربدتسيو « موو ههجو دنع فقي ' : ىلازغلا لوق لثم
 هللا لوسر اي كيلع مالسلا : لوقيو ءربقلا رادج ةيواز ىف ىتلا ةيراسلا نم عرذأ ةعبرأ
 ةالص مث ءًاليوط ًامالس ركذف " هللا بيبح اي .... هللا نيمأ اي ..... هللا ىبن اي كيلع مالسلا

 ىبأ ىلع ملسيو عارذ ردق رخأتي مث ء ' تاحفص ثالث نم ًابيرق ءلوطلا ىف كلذ وحن ءاعدو

 ىلع ملسيو ؛عارذ ردق رخأتي مث . .ّك هللا لوسر بكنم دنع هسأر نأل ؛قيدصلا ركب
 مث 25251137 مايقلا ىلع هل نينواعملاو هللا لوسر ىريزو اي امكيلع مالسلا : لوقيو ؛قورافلا

 دجميو دمحي هنأ ركذ مث "ل... ةلبقلا لبقتسيو لِي هلا لوسر سأر دنع فقيف عجري

 . "ةحفص فصن وحن ءاعدب وعدي مث ' ...... اوملظ اذإ مهنإ ولو ) ةيآ أرقيو

 ١4107 ' هربق هاجت ةالصلا دصق "9" .

 ' ةثاغإلا " و ( 1715 - ١75 ) ' ةليلجلا ةدعاقللا " و ( ١/ ) ةيميت نبال ' ىركبلا ىلع درلا '
 . ( 577 / ؛ ) ' ةيدمحملا ةقيرطلا ' ىلع ىمداخلاو ( 159/1١ - ١55

 . ( 0145-73٠١ ) " ءاضتقالا ' . ' ركذلاو ةوالتلل هلوحو ربقلا دنع سولجلا " -

 )١( لاقو روكذملا ليبقتلا ركنأ نيح ىلاعت هللا ةمحر ىلازغلا نسحأ دقو ) 1١/ 774 ( :

 ' دوهيلاو ىراصنلا ةداع هنإ * .
 ؟ ربتعم نم لهف

 ) )1مالسلا ءركب ابأ اي كيلع مالسلا « هتاكربو هللا ةمحرو هللا لوسر اي كيلع مالسلا : ًارصتخم مالسلا وه عورشملاو

 ىلاعت هللا نإ سأب الف ؛همزتلي الو همهلي امم ًاريسي ًائيش داز ناف لعفي رمع نبا ناك امك ءرمع اي كيلع .
 ةرونملا ةنيدملازىف اهتيضق ىتلا ؛ثالثلا تاؤنسلا ىف تيأر دقل (؟) ) ١74 - ١185 ( ؛ةيمالسإلا ةعماجلا ىف ًاذاتسأ

 ًامامت ةيروس ىف اندنع نأشلا وه امك ؛نوتكاس كلذ لك نع نولؤسملاو ؛ىوبنلا دجسملا ىف لعفت ادج ةريثك حدب .
 ؛فيرشلا ربقلا هاجت ةالصلا نودصقتي جاجحلا نم ًاريثك نإف : ةعدبلا هذهك :حيرص كرش وه ام عدبلا هذه نمو
 ًابارحم نولبقتسي ىذلا ربقلا رادج ىف نوري مهنأ كلذ ىلع مهعجشيو ! ةيهاركلا تقو ىف رصعلا ةالص دعب ىتح
 ةدس هيف نولصي ىذلا ناكملا نأ كلذ ىلع دز ؛هدنع ةالصلا ىلإ لاهجلا هلاح ناسلب ىداني كارتألا راثآ نم ًاريغص

 نم نوتأي امو لاهجلا ءالؤه نيب ةلوليحلا ةرورضب ءالضفلا ضعب عم تشدحت دقلو ءداجسلا نسحأب"ةشورفم
 لوؤسملا نكلو ؛ًاريخ اندعوف ! بارحملا سيلو ؛ناكملا كلذ نم داجسلا عفر هتحرتقأ ام طسْنَأ نم ناكو ؛تافلاخملا
 مهتابغر ىلع ةنيدملا لهأ ضعب رباسي هنأل كلذ . ىلاعت هللا ءاش نإ الإ لعفي نلو لعفي مل كلذ عيطتسي ىذلا
 ناميإلا فعض نم ؛ىكتشملا هللا ىلإف دالبلا لهأ نم اوناك ولو «ملعلا لهأ نم نيحصانلل بيجتسي الو « مهئاوهأو
 ٠ لوسر قدصو مه ام ليلقو هللا ءاش نم الإ هلهأ ىلع لاملا بح ةبلغل ديحوتلا ىتح هيف دفي مل ىذلا ىوهلل ةبلغو

 ةحيحصلا " ' لاملا ىتمأ ةنتف * : لوقي ذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا " ) 57 ( .
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 ("لةالص لك ربد هيلع مالسلل ىوبنلا ربقلا دصق -- 5

 . " هنم اوجرخ وأ ؛دجسملا اولخد املك ؛ىوبنلا ربقلا ةرايز ةنيدملا لهأ دصق ' -
 ىف افشلا "و ( ١6١ - :7١87١7375591١5 ص ) ' ىئانخالا ىلع درلا '

 . ( 757/١ ) " لخدملا * و ( 79/١ ) ضايع ىضاقلل ' ىفطصملا قوقح

 هنع ًاديعب مايقلاو ؛هنم جورخلا وأ دجسملا لوخد دنع فيرشلا ربقلا ةهج ىلإ هجوتلا -0
 . عوشخلا ةياغب

 ها" هلي ممملل هللا لوسر اي كيلع مّدسلا : مهلوقب ةالصلا بيقع توصلأ عفر" -7

 .( 597 / 7 ) ' ىربكلا لئاسرلا ةعومجم '
 ! ىوبنلا ربقلا ةبق نم رضخأل ناهدلا عطق نم رطملا عم طقس امب مهكربت -6؟

 ” ربقلاو ربنملا نيب ةفيرشل ةضورلا ىف ىناحيصلا رمتلا لكأب مهبرقت * 4

 . ( 545 / ؟ ) ' ىربكلا لئاسرلا ةعومبم " و ( 7١ ص ) ' عدبلا راكنإ ىلع ثعاابلا '

 " ةيوبنلا ةبرتلا نم بيرقلأ ريئلا ليدنقلا يف اهيمرو مهروعش نم مهعطق ' - 65

 * ناقبأسلا ناردصملا "

 . "ارنبملا ىبرغ دجسملا ىف نيتعوسوملا نيتيساحنلا ذلا نيتلخنلا مهيديأب ضعبلا حسم - ْ

 فوفسصلا مهعطقو ؛ميدقلا دجسملا ىف السلا ءايرغلاو ةنيدملا لهأ نم نيريثكلا مازتلا 1:

 (”7,ريغو رمع ةدايز ىف ىتلا ىلوألا

 امثيح ىلع اولصو ًاديع ىربق اوذختت ال * ماسر يلع هللا ىلص هلوقل ًافلاخمو نيدلا ىف اولغو ةعدب هنوك عم !ذهو )١(
 ؛:مالسلل دعب داروألاو راكذألا ىهو الإ ؛ةريزي لئاضفو ةريثك ننس عييضتل ببس هناف ؛ ' ىنغلبت مكتالص ناف متنك

 . * ةنس تتيمأو الإ ؛ةعدب تثدحأ ه ' : لاق نم هنلا محرف . ةعدبلا هذه ىلإ نوردابيو اهنوكرتي مهناف
 ًاثبع نكلو ءامهعفرب ءكانه انك نيح اندعو رب ءسأنلا ةنتفلو «ةنيزلل اتمضو امنإو «نيتلخنلا نيتاه نم ًاقلطم ةدئاف الو (')

 ' : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىف ةراشالا ماب كسمتلا كلذ ىف مهتهبشو ؛مطلا لهأ ضعب ةعذبلا هذه ىف عقي دقو (؟)
 ةليضفلا دادتمأ ىفانيال هنأل :هيلإ اوبهذ اب ًاصن سيل كلذ نأ عمو ةالص فلأب اذه ىدجسم ىف ةالسع

 ىلع ضحلا رمألا ىف ام ةياغ نأ امن ؛ىكملا دجسملا ىلإ تمض ىتلا تادايزلا ىف نأشلا وه امك ةدايزلا ىلإ

 ءاهيف عمجت ال ىتلا هيف لفاونلا ةالس اومزتلب نأ مهلف ؛كلذك ناك اذاف كلذ باجيإ هيف سيلو دجسملا ىف ةالصلا
 اوناك اذإ اميسال ءًارصم مدهيو ًارصف ىئبي نك كلثب مهنأل ضحم أطخ كلذلف ةعامجلا ةالص ىلإ كلذ اودعتي امأو

 ؛هكرات مثأي بجاو اهضعب نإ لب ,ريثكب ةنيضفلا كلت نم ىلوأ ىهو ؛ةريثك ًارومأ نوعيضي مهناف «ملعلا لهأ نم ْ

 :نآلا رسيت ام كلذ نم ركذل
 هللا هلصو ءافص لصو نم * مير هيلع هلا ىلص هلوق اهنم ةريثك ثيداحأب بجاو رهو «فوصلا لصو كرت ١-

 فوفصلا نأ ىوبنلا دجسملا ىف رسما نمو . حيحص دنسب ريغو ىئاسنلا هجرخأ " هللا هعطق افص عطق نمو

 ٠ مثإلا ىف نوعقي كلذبو ؛ ميدقلا رمسملا ىف ةالصلا ىلع سانلا كئلوأ صرح ببسب متت ال ةيلبقلا ةدايزلا ىف ىلوألا
 ولوأ مكنم ىنيليل " : هلوق ىرا كلذب مهايإ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل رمأ عم ؛مامالا فلخ ةالصلا ملعلا لهأ كرت ١-

 - ملسم هاور " مهنولي نيذلا مث ؛ىهنلاو مالحألا



 مل ةرمعلاو جيملا لئاضف
 02 لا ا

 ىوبنلا دجسملا ىف ةالصلا نم اونكمتي ىتح اعوبسا اهيف ةماقالا ةنيدملا راوز مازتلل -4

 ل

 . ا"رانلا نم ةاءربو قافنلا نم ةءارب مهل بتكتل ,ةالص نيعبرأ

 هللا ىلص ىبنلا دجسم دعب هلوح امو ةنيدملاب ىتلا تارازملاو دجاسملا نم ئش دصق ' -65

 . * ءايق دجسم الإ ملسو هيلع

 .( ”١/7 - ١99 ) " صالخالا ةروس ريسفت '

 دنع داروألاو راكذألا ضعب جاجحلا تاعامج ' نيروزملا " ب نوفرعي نم نيقلت -

 ! اهنم دشأ تاوصأب اونقل ام ءالؤه ةداعإو ؛ةعفترملا تاوصألاب اهنع ًاديعب وأ ةرجحلا
5 

 . "اهنع هللا ىضر ةمطاف دجسم ىف ةالصلاو ؛موي لك عيقبلا ةرايز 0١-

 . دحأ ءادهش ةرايزل سيمخلا موي صيصخت - 5

 . ”ءادهشلا ضرأ ىلع ةذفانلاب قرخلا طبر -

 . مهروبق بناجب ىتلا ةكربلا ىف لاستغالاب كربتلا -4

 فوفص ريخ ' : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق عم ءاهنم لوألا ةصاخو ىلوألا فوفصلا ىف ةالصلا ًاعيمج مهتيوفت -7 -

 مل مش ؛لوألا فصلاو ءادنلا ىفام سانلا ملعي ول ' : لاقو . هريغو ملسم هأاور * ...... اهرخآ اهرشو ءاهلوأ لاجرلا

 آقلطم لوألا فصلا ةليضف نأب مزجن نأ عيطتسنال انك نإ نحنو ناخيشلا هاور ' اومهتسال هيلع اومهتسي نأ الإ اودجي
 هركذ قبس ام هيلا مضنا اذإ نكل ءسكعلا ىعدي نأ مهنم دحأ عيطتسيال كلذكف ميدقلا دجسملا ىف ةرخأتملا فوغصلا نم
 عنتقا كلذلو ؛ميدقلا دجسملا ىف ةالصلا ىلع ةدايزلا ىف ةالصلا ةالصلا حيجرت نم ذئنيح كش الف «نيلوألا نيرمألا نم

 فصنأ نم هللا محرف . ةدايزلا ىف نولصي اوراصو ؛ةلأسملا ىف مهتثحاب نيح ملعلل بالطو ءاملعلل نم دحاو ريغ اذهب

 . فسعتي ملو

 لمعلا زوجي الف ؛ ( "14 ) مقر ' ةئسلسلا ' ىف هتلع تنيب دقو ؛ةجح هب مروقتال فيعض كلذ ىف دراولا ثيدحلاو )١(

 حييحص تباش هيف دراولا نأ مهنم انظ ءىسفنب كلذ تملع امك جاجحلا ضعب كلذ نم جرحتي دقو اميسال ؛عيرشت هنأل هب

 ! هنم هللا هحارأ دقو جرحلا ىف عقيف ! هيف تاولصلا ضعب هتوفت دقو !

 ةرايز ةيعورشم ىف كش الو :تاهيهو ًاليلد كلذ ىلع ركذي ملو هنعو انع هللا افع ىلازغلا هلبق ىذلاو اذه بحتسا )١(

 ةضر ةمطاف دجسم ىف ةالصلا امأو . رسيتي امبسح لب ؛موي لكب وأ :صاخ مويب كلذ دييفت نود اقلطم نكلو ؛روبقلا

 دصقف ؛طقف اهيلإ ًابوسنم ًادجسم ناك نإو هيف ةالصلا ةمرح ىف كش الف ءاهربق ىلع ًاينبم ًادجسم ناك نإف ءاهنع هللا

 . نيترقف لبق ةيميت نبل نع ًالقن ًافنآ قيس امك ؛ةعدب هيف ةالصلا

 نكلو ؛( ١587 ) ةيضاملا ةنسلا ىلإ اهيلع ءانبال دحأ ءادهش نم هريغو ةزمح ربق اهيف ىتلا ضرألا تناك (1)
 ةمهجلا نم ديدحلا نم اريبك باب هل تلعجو ءتنمسألاب ًاينبم أطئاح مهضرأ ىلع تماقأ ةنسلا هذه ىف ةيدوعسلا ةموكحلا

 نوكي نأ دعبي الو ءرش ريذن اذه انلقو ءارش انرشبتسا كلذ انيأر املف ؛ىقرشلا رادجلا رخآ ىف ديدحلا نم ةذفانو «ةيلبقلا
 نيدلل نسمحتم موقلا ناك نيح لوألا ىدوعسلا مكحلا لبق رمألا ناك امك مهروبق ىلع ببقلاو دجسملا ةداعإل ةئطوت
 ءانب لماكتي املو «رثاكتت ةذفانلا ىلع قرخلا تيأر دقف ءرهشلا لوأ اذهو . هرمأ ىلع بلاغ هللاو ؛هماكحأب نيلماع

 ىف لهاستلا نم لاودملا اذه ىلع رمألا رمتسا اذإو ءاكربت ءانبلا لخاد نولصي اوراص مهضعب نإ : ىل ليقو طئاحلا

 لبق نم نأشلا ناك امك ديحوتلا ةلود ضزأ ىلإ ةينثولا رهاظم دوعت نأ دعبتسأ الف ؛هتفلاخم ىلع ؤرجتلاو عرشلا قيبطت
 . ناعتسملا وهو . مئال ةمول هللا ىف اهذخأت ال ءالماك عرشلاب لمعلا ىلإ اههجوو ءاهاطخ هللا تبث ءاهمكح
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 ' عادولا دنع ىرقهقلا ىلع ىوبنلا دجسملا نم جورخلا " -5

 .(7؟4/15)* لخدملا ' و ( 588 / 7 ) ' ىربكلا لئاسرلا ةعومجم '

 سدقملا ثيب عدب

 . "1 كتجح هللا سدق : مهلوقو ؛جحلأ عم سدقملا تيب ةرايز دصق -7
 ' ةبعكلاب فاوطلاب اهبشت ةرخصلا ةبقب فاوطلا * -17

 .(؟341- 58٠ او 5977/5 ) ' ىربكلا لئاسرلا ةعومجم '

 اهيلإ منغلا قوسو ءاهليبقتو اهب حسمتلاك ميظعتلا عاونأ نم عون ىأب ةرخصلا ميظعت ' -4

 . ” كلذ ريغو ءاهيلع ءانبلاو ءةفرع ةيشع اهب فيرعتلاو كانه اهحبذل

 , 7( هل - ه1 /7) " ىربكلا لئاسرلا ةعومجم '
 ! ةجح لدعت اهنأ تافقو عبرأ سدقملا ! تيبب فقو نم نأ مهمعز" -8

 . ( 7١ صر) * ثعابلا '
 ؛هتمامع رثأو ؛ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مدق رثأ ةرخصلا ىلع كانه نأ مهمعز -

 )١( هتعومجم ' ىف مالسالا خيش لاق * ) ١/50 - 5١(:

 . مرحم هبرق اذه .نأ ًادقثعم هب فيرعتلا لجأل هيلا رفسلاو ..... تاقوألا عيمج ىف هعورشمف سدقملا تيب ةرايز امأر "

 رازو ىنراز نم ' : ىور امك ءهل لصأ ال لطاب لوق كتجح هللا سدق : لئاقلا لوقو ؛هبرق جحلا عم هي رفسلا سيلو

 ةرايز ىوري ثيدح لك كلذكو لب ؛ثيدحلاب ةفرعملا لهأ قافتاب بنك اذه ناف ' ةنجلا هل تئمض دحاو ىف ميهاربإ ىبأ

 . ' عوضوم لب :فيعض هنإف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ربق

 )١( هال ص)ر) هللا ةمحر لاقو - 54 ( :

 ىلصملا ىصقألا ىمسي سانلا ضعب رامص دنو «مالسلا هيلع ناميلس هانب ىذلا دجسملا عيمجل مسا ىصقألا دجسملا '

 نم لضفأ نيملسملل رمع هانب ىذلا ىلصملا اذه ىف ةالصلاو ؛ةمدقم ىف هنع هللا ىضر باطخلا نبا رمع هانب ىذلا

 ىراصنلا نأل ؛ةميظع ةلابز ةرخصلا ىلع ناكو سدقملا تيب حتف امل باطخلا نبا رمع ناف ءدجسملا رئاس ىف ةالصلا

 : بمعكل لاقو ءاهنع ةساجنلا ةلازاب هنع هللل ىضر رمع رمأف ءاهيلا نولصي نيذلا دوهيلل ةلباقم اهتئاهإ نودصقي اوناك

 اهمامأ هينبأ لب ؛ةيدوهيلا كتطلاخ ! ةيدوهيلا نبل اي : لاقف ! ةرخصلا فلخ : لاقف ؟ نيملسملل ىلصم ىنبن نأ ىرت نيأ

 امأو . رمع هانب ىذلا ىلصملا ىب ةالصلا اودصق دجسملا اولخد اذإ همألا همئا ناك اذهلو ؛دجاسملا رودص انل ناف

 تناك لب «ةبق اهيلع نيدشارلا ءانلخلا دهع ىلع ناك الو هباحصلا الو ؛هنع هللا ىضر رمع اهدنع لصي ملف ةرخصلا

 وه ناورم نبا كلملا دبع نأ ركذ مث“... نكلو ؛ناورمو ديزيو ةيواعمو ىلعو نامثعو رمع ةفالخ ىف ةفوشكم

 امأو" : لاق مث ” سدقملا تيب ةرايز ىف سانلا بغريل فيصلاو ءاتشلا ىف اهاسكو ءاهيلع ةبقلا ىنب ىذلا

 دوهيلا اهمظعي امناو ؛ةخوسدم ةلبق اهنإف :ةرخصلا نومظعي اونوكي ملف ناسحإب مهل نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ

 . " ىراصنلا ضعبو

 ةفلاخمو ء.سذدتو فارسإ وه امنا تاريللا نم نييالملا اهيلع اوقفنأ دقو اهئانب ديدجتو اهميمرت نأ ملعت كلذ نمو : تلق

 : . نيلوألانينمؤملا ليبسل



 0مم ل ا

 , "!ىلاعتو هناحبس برلا مدق عضوم هنأ نظي نم مهنمو
 . مالسلا هيلع ىسيع ذهم هنأ نومعزي ىذلا ناكملا ١-

 وه رانلاو ةنجلا نيب هب برضي ىذلا روسلا نأو ؛نازيملاو طارصلا كانه نأ مهمعز -7١؟
 . دجسملا ىقرش ىنبملا طئاحلا كلذ
 . ' اهيعضوم وأ ةلسلسلا ميظعت * ١077-

 . ( 594/5 ) ' لئاسرلا ةعومجم '
 . ' مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ ربق دنع ةالصلا " -4

 . ( 25/5 ) ' قباسلا ردصملا '

 . ىصقألا دجسملاب فدلاب برضلاو ءانغلا داشنإل جحلا مسوم ىف عامتجالا -6
 . ١45( ص ' ميقتسملا طارصلا ءاضتقا '
 انوع كلذ لعجي نأ ىلاعتو كرابت هلأسأ . ةرايزلاو جحلا عدب نم هعمج رسيت ام رخآ اذهو
 . ملسو هيلع هللا ىلص هيدهب ءادتهإلاو نيلسرملا ديس رثأ ءافتقا ىلع نيملسمللا
 . " كيلإ بوتأو كرفغتسأ ,تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ ؛كدمحبو مهللا كناحبس * و
 . هللا هظفح ىنابلألا خيشلا باتك نم لقنلا ىهتنا

 هلكف ' : هلوقب اهفصوو ( 55- 58/5 ) ' ةعومجملا " ىف ىلاعت هللا همحر مالسإلا خيش اهلك رومألا هذه ركذ )١(
 . * ىراصنلا ةيدومعم عوضوم ناك امنلو ' : دهملأ ناكم ىف لاقو . ' بذك



 ريةرصعلاو حلا للابن

 'ةيصعملاب أدب دقف ححي نأ لبق جوزت نم ' )١(
 روهمج نب دمحأ :هدانسإ يفو ءاعوفرم ةريره يبأ نع يدع نبا هاور ' : عوضوم

 «تاعوضوملا يوري لوألاو ؛يلمرلا ديوس نب بويأ نب دمحمو :ىناسفرقلا
 .""بنكلاب ”ةهتم :يناثلاو

 .محلا هل قلطأ هنع يضر اذإف ءاضرلاب الإ ٌجحلا هدبعل رسسيي ال هللا نإ" (1)
 نبا عضولاب هيلع مكح ًاعوفرم دوسألا نب دادقملا نع بيطخلاو يدع نبا هاور" :عوضوم

 .هيف فلاخي ملو يزوجلا

 نع تاعوضوملا يوري :نابح نبا لاق.نمحرلادبع نب ديعس هيف عصي ال :ىزوجلا نبا لاق

 .تاقثلا

 مالكو ؛ملسم لاجر نم ؛دادغب ىضاق ىحمجلا وه نمحرلادبع نب ديعس :تلق :قارع نبا لاق

 مكحو .'ملعأ ىلاعت هللاو .نأسسح ُبئارغ هل :لاقو يدع نبأ هدر هيف نابح نبا

 يناكوشلاو ؛(1117/1) '"ةعيرشلا هيزنت يف قارع نبإ :عضولاب ثيدحلا ىلع
 .١٠”ص "ةعومجملا دئاوفلا " ىف

 .ةرم فلأ تاملك رشع ىهو «تاوعدلا هذهب ةفرع ةليل هللا اعد ةمأ الو دبع نم ام' ()

 ءامسلا ىف ىذلا ناحبس :ًامثأم وأ.محر ةعيطق الإ .هاطعأ الإ ًائيش هللا لاسي ملالإ 7

 ىف ىذلا ناحبس ءهليبس رحبلا يف يذلا ناحبس .؛ةئطوم ضرألا ىف ىذلإ نأحبنس ءهش

 ىذلا ناحبس .هواضق روبقلا يف يذلا ناحبس :هتمحر ةنجلا ىف ىذلا ناحبس ,هناطلس رنا

 ال يذلا ناحبس :ءضرألا عضو يذلا ناحبس .ءامسلا عفر ىذلا ناحبس «ةجور ءاوهلا ىف
 ا ."هيلإ الإ هنم أجلم

 لاق .يديمحلا سيق نب ةزرع :هدانسإ ىفو ءاعوفرم دوعسم نبا نع ىليقعلا هاور :فيعض

 ىف ىطويسلا هبقعتو .ىزوجلا ' نبا عضولاب هيلع مكح .هيلع عياشي الو «فيعض :ىليقعلا

 .عضولا يضتقي ال اذه نأب ”ئلاللا"

 نأ :هيف داز هتاور ضعب نإ: لاقو ءاضيأ تاقوألا لئاضف ىف ىقهيبلا هاورو ' :قارع نبا لاق

 ًفئأتساو ءملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع تيلص هرخآ نم تغرف اذإف ءءريضو ىلع نوكي

 .'ملعأ ىلاعت هللا ؛كتجاح

 لاق :ةرزع' :7١٠”ص 'ةعومجملا دئاوفلا " ىلع هقيلعت ىف يناميلا ىملعملا نمحرلادبع لاق

 ةالوم ضيفلا مأ نع هاوار "هثيدح ىلع عباتُي ال ' :ىراخبلا لاقو ”فيعض' :نيعم نبا

 عبط )١177/7(. ىنانكلا قارع نبال ”عوضوملا ةعينشلا رابخألا نع ةعوفرملا ةعيرشلا هيزنت" :رظنا )١(

 .ةيدمحملا ةنسلا ةعبطم ١٠”ص ىناكوشلل ”ةعوضوملا ثيداحألا ىف ةعومجملا دئاوفلا " ؛ةيملعلا بتكلا راد



 «ًانتمو ًادنس ءركنم ربخلاو ءفرعت ال ضيفلا مأو هعفر دوعسم نبا نع ؛ناورم نبا كلملادبع
 .'!؟هنم لبقيو اذه لثمب ,دوعسم نبا نع ؛فرعت ال ةأرما نع ىهاولا اذه درفني فيكو
 هل ترفع ءمزمز ءام نم برشو ٠ ؛نيتعكر ماقملا فلخ ىلصو ءاعوبسأ تيبلاب فاط نم (4)

 .'تغلبام ٌةفلاب هبونذ
 ىف رهاظ نبا هركذ ' )3١57(: "ةعومجملا دئاوفلا ' ىف ىناكوشلا لاق :عوضوم

 ءامهريغو ىمليدلاو ىدحاولا ىلإ 'دصاقملا' ىف هازع هنأ ىواخسلا نع ىكحو ؛تاعوضوملا ْ
 ثيداحألا تبثت ال امم ؛ةهبش ةو ماقمب هتوبث ىف اوقلعتو ًاريثك ةّماعلا هب علو دقو . .حصيال :لاقو
 .”هلثمب ةيوبنلا

 .(هبونث نم فلس ام هل رفغ ٠ .رطملا ىف ًاعوبسأ فاط نم) (5)
 لصأ ال لطاب وه :ىناغصلا لاق ' )٠١7(: "ةعومجملا دئاوفلا" ىف ىناكوشلا لاق :هل لصأ ال
 .هل

 ىرخألاب هنع يحمو ؛ةنسح هبيصت ةرطق لكب هل ناك ريطم موي يف ةبعكلاب فاط نم) (1)
 .(ةئيس

 .'"هل لصأ ال لطاب' )٠١5(: ةعومجملا دئاوفلا ىف يناكوشلا لاق
 .(ةبقر قتعك ناك .ًايلاخ ًاعوبسأ فاط نم) (1)
 زيمي ال وهف ؛ءايحإلا ىف ثيداحألا هذه لثم نوكب ةربع الو هل لصأ ال لطاب : :ىناكوشلا لاق
 .عوضوملاو حيحصلا نيب

 هيلإ هللا رظني نم لوأو ؛ءاعدلا اذه نم لضفأ لمع الو لوق ةفرعب فقوملا ىف سيل) (4)
 .ىعادلا ةئيهك هيدي طسبيو ههجوب مارحلا تيبلا لبقتسيف ةفرعب فقو اذإ ؛ ؛لوقلا اذه بحاص
 ىيحي .دمحلا هلو كلملا هل .هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال : :لوقيو ءاثالث رّبكيو ًاثالث يّبلي مث
 .ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لوقي مث ,ةرم ةئام كلذ لوقي .ريخلا هديب ءتيميو
 مث قرم هنام كلذ لوقي ًاملع ئسش لكب طاحأ دق هللا نأو ريدق ئش لك ىلع هللا نأ ده“
 ةحتاف أرقي مث .,تارم ثالث كلذ لوقي . .ميلعلا عيمسلا وه هللا نإ ؛ميجرلا ناطيشلا نم ذوعتي
 لك ىف لوقي باثكلا ةحتاف رخآ ىفو ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسبب ةرم لك ىف أديبو ؛باتكلا
 مث .ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لوقي مش ءةرم ةئام (دحأ هللا وه لق) أرقي مث .نيمأ :ةرم
 هيلعو ىمألا ىبنلا ىلع هتكئالمو هللا ىلص لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع يلصي
 هناوخإلو هتبارقلو هيدلاول .ءاعدلا ىف دهتجيو هسفنل وعدي مث هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا:
 ال ءًاثالث هنوقي اذه هلاقم ىف داع ؛هفاعد نم غرف اذإف :تانمؤملاو نينمؤملا نم هللا ىف
 كاملا هب هن ىفاب ىلا اذه ريغ ىسمو ىتح لمعالو لوق اقوملا ف هل نوك
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 بحأب أرقو ىنللهو ىندمحو ؛ىنحبسو ىنابلو ىنربكو ىتيب لبقتسا ىدبع ىلإ اورظنا :لوقي
 هل ترفغو ءهرجأ هل تبجوأو ؛هلمع تلبق دق ىنأ مكدهشأ ىيبن ىلع ىلصو ىلإ روسلا
 .'مهيف هتعفش فقوملا لهأ ىف عفش ولو ؛عفشي نميف هتعفشو .هبنذ

 ىف صاّصجلا فسري وبأ هاور' :(171/1) "ةعيرشلا هيزنت ' يف قارع نبا) لاق :عوضوم
 " ىف ىناكوشلا لاقو 'ىمعلا ديز نب ميحرلادبع هيفو ءدوعسم نياو ىلع ثيدح نم «'هدئاوف

 لحت ال :رذنملا نب دمحمو ؛باذك :ديز نب ميحرلادبع :هدانسإ ىف " )٠١8(: "ةعومجملا دئاوفلا

 .هنع ةيأورلا

 الإ هلإ ال :لوقي مث ههجوب ةلبقلا لبقتسيف .فقوملاب ةفرع ةّيشع فقي ملسم نم ام) (4)
 لق) أرقي مث ءةرم ةئام ريدق ئش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل ؛هل كيرش ال هدحو هللا
 'ىلع تيلص امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا :لوقي مث .ةرم ةئام (دحأ هللا وه

 ؛ىتكئالم اي :هللا لاق الإ ةرم ةئام مهعم انيلعو .ديجم ديمح كنإ ؛ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ
 ىلع ىلص ؛ىلع ىنثأو ىنفرعو :ىنمظعو ىنربكو ىنللهو ىنحبس !؟اذه ىدبع ءازج ام
 لهأ يف هّنعْفشَل ءاذه ىدبع ىنلأس ولو ؛هسفن يف هّنعفشو هل ترفغ دق ىنأ اودهشاو :ىيبن

 | .'مهلك فقوملا

 ىلإ بسنُي نم هدانسإ ىف سيلو .بيرغ ”نتم :لاقو :بعئثلا ىف يقهيبلا هجرخأ ' :ركنم
 نب نمحرلادبع الإ ءنوقثوم مهلك هتاور :لاقو «هيلامأ ىف رجح نبا ظفاحلا هدروأو ؛عضولا

 هجرخأ ؛ىدادغبلا حصان نب دمحأ ىحلطلا عبات دقو .ىهتناأ .لوهجم هنإف ءىحلطلا دمحم

 هيزنت ىلع قييلعتلا يف ىرامغلا قيدصلا دمحم نب هللادبع لاق ”!ةدايزب راجنلا نباو ىمليدلا
 نبا عضولاب هيلع مكحو .'عضولا ةجرد نع هيقرت ال هدهاوشو ءركنم لب " )137١(: ةعيرشلا ٠

 .ىزوجلا

 لخدا :هل ليقو بساحي ملو ضرعي مل ءرمتعم وأ جاح نم هجولا اذه ىف تام نم ) )٠١(
 .(ةنجلا

 ميعن وبأو ؛ىدع نباو :ىليقعلاو ىلعي وبأ هجرخأو «ةشئاع ثيدح نم بيطخلا هاور :فيعض

 .فيعض بتكملا ريسن ني ذئاع هيفو ءبعشلا ىف ىقهيبلاو ةيلحلا ىف

 طسوألا ىف ىناربطلا هاورو ىلهاكلا رشب نب قاحسإ هيفو ءرباج ثيدح نم ىدع نبا هاورو

 ..ربحملا نب دواد هيفو ءرباج نع هدنسم ىف ثراحلاو ىفعجلا ىلع نب نيسح هب درفتو
 قفا 8 ِ 8 ءاقعلا ملا

 ." ”ملعأ هللاو مهتم «نيرق نب ىلع هيفو ءرمع نبا نع ناهيصأ خيرات ىف هدنم نبا هاورو

 .171//؟ ةعيرشلا هيزنت )١(

 .37/1 1/7/7 ةعيرشلا هيزنت )١(
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 .ىناكوشلاو ىناغصلاو ىزوجلا نيا) عضولاب هيلع مكحو

 نم ءاركلا ذخأتو هعضرت تناك ءىسوم مأ لثمك ىتمأ نع ىتمأ نم جحي ىذلا لثم) )١١(
 . .'نوعرف

 .'دئاوفلا" ىف ىناكوشلاو ءىزوجلا نبا عضولاب هيلع مكح :فيعض
 ىف قارع نبا لاق شايعىبأ نب ليعامسإ نم هيف أطخلاو ءذاعم ثيدح نم ىدع نبا هجرخا
 .هصيخلت ىف ىبهذلا هبقعتو ءيطويسلا هبقعتي مل ثيدحلا اذه ' : )١174/1( "ةعيرشلا هيزنت

 .'ملعأ هللاو .تاعوضوملا ىف هداريإ قيلي ال ءبيرغ نتمو «حلاص دانسإ اذه :لاقف
 'جوزتلا لبق جحلا ' )1١(

 نع "*سودرفلا دنسم " ىف ىمليدلا ةياور نم "ريغصلا عماجلا * ىف ىطويسلا هدروأ :عوضوم
 نب ةرسيمو .هوكرت :ىبهذلا لاق ؛ميهاربإ نب ثايغ هيفو " :هلوقب ىوانملا هبقعتو ؛ةريره ىبأ
 .'روهشم باذك :ىبهذلا لاق «هبر دبع

 ."7باذك افق كافق نأ دهشأ " :ىدهملا هل لاق ءفورعم باذك ميهاربا نب ثايغ :ىنابلألا لاق
 'نينمآلا نم ةمايقلا موي ءاجو ىتعافش بجوتسا نيمرحلا دحأ ىف تام نم ' (1؟)
 «؛ىطساولا ديعس نب روفغلا دبع :هدانسإ ىفو ءاعوفرم ىسرافلا ناملس نع نيهاش نبا هاور '
 :لاقو .هدهاوش ةرثكل ؛ثيدحلا نتم نسحب مكحلا ىلإ "ئلاللل' ىف ىطويسلا بهذو ."عاضو
 نإ ' :”دئاوفلا ىف ىناكوشلا لاق تاعوضوملا ىف نيثيدحلا نيذه داريإ ىف ىزوجلا نبا طرفأ
 قرط نم ثيدحلا دورو هرضي الف ؛نيعاضو نيدانسإلا ىف نوكل ؛عضولاب مكح ىزوجلا نبا
 ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا ىلع بذك نمف .امهدحأ وأ امهقيرط نم ناك اذإ اميس الو «ىرخأ
 مدعب مكحأو هللا ريختسأ انأو .هريغ قيرط نم هيلع بذكي نأ هزجعي ال ؛ىباحص قيرط نم
 قرط عيمج نأب ئلاللا بحاص فرتعا دقو .هنسح مدعبو ؛هللا لوسر نع نتملا اذه ةحص

 ."”"اهقايس دعب 'هزيجو ' ىف هب حرص امك ؛كورتم وأ عاضو نع ولخت ال نتملا اذه
 .'باذع الو هيلع باسح الب هللا هثعب ءارمتعم وأ اجاح نيمرحلا نيب تام نم ' )١14(

 نب هللادبع نع ؛غئاصلا ليعامسإ نب دمحم قيرط نم ءرمع نبا نع مكاحلا هاور :فيعض
 عفان نب هللا دبعل ام ركنأ ثيدحلا اذه نأب نازيملا ىف ىبهذلا هيلع مكح ؛كلام نع «عفان
 ال )117(:  ةعومجملا دئاوفلا ىلع قيلعتلا ىف ىناميلا ىملعملا نمحرلا دبع لاقو .غئاصلا

 ."كلام نع ربخلا اذه حصي .

 )١( مقر "ىنابلثلل ةفيعضلا ةلسلسلا“ )١؟؟( ط١/763.

 )١( ىناكوشلل "ةعومجملا دئاوفلا ص١١4- ١١6.
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 نعلي الو .نيمآ :لقيلف ىل رضغأ مهللا :لاق اذإ هناعد ىلع نمؤيلف مكدحأ مرحأ اذإ ' )١5(
 ."هل بيجتسا ؛تانمؤملاو نينمؤملا هئاعدب مع نمو ,باجتسم هءاعد نإف ؛ًاناسنإ الو ةميهب
 ؛ىماشلا ليعامسإ هيقو ءسابع نبا ثيدح نم ؛"سودرفلا دنسم' ىف ىمليدلا هاور :عوضوم
 .نيمهتملا نم هريغ هيفو ؛ثيدحلا عضي باذك

 | .'ناحورجمو باذك هيف :ليذلا ىف لاق ' )٠١4(: "ةعومجملا دئاوفلا ' ىف ىناكوشلا لاق
 هللا رفغ ؛هكسن ىضقي نأ لبق تام نإف هللا زرح ىف ناك هتيب نم جاحلا جرخ اذإ ' )1١(

 .مهرد فلأ نيعبرأ لدعي هجولا كلذ ىف دحاولا مهردلا هقافنإو ءرخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل
 ..'هللا ليبس نم هاوس اميف

 نم "سودرفلا دنسم' ىف ىمليدلا هاور )١370/1(: 'ةعيرشلا هيزنت ىف قارع نبا لاق :عوضوم
 .عوضوم اذه :"سودرفلا رهز" ىف رجح نيا ظفاحلا لاق .ةشئاع ثيدح

 ."ةنجلا هللا ىلع هل تنمض .ةدحاو ةنس ىف ميهاربإ ىبأ رازو ىنراز نم ' (ثيدح) )١(
 :ىوونلاو ةيميت نبا لاق " )١١5(: مقر '"ةعوضوملا ثيداحألا ليذ ىف ىطويسلا لاق :عوضوم
 " ىف ىشكرزلاو ؛(177/1) 'ةعيرشلا هيزنت ىف قارع نبا هرقأو .'هل لصأ ال ؛عوضوم هنإ
 ؛(43) مقر "ةفيعضلا ةلسلسلا' ىف ىنابلألاو «(41) ”دئاوفلا ىف ىناكوشلاو 'ةروثنملا ئلاللا
 (مككرت)

 ."هتنس نم هتجح سدقيلف جح نم ' (18)
 :(977/5) "ةعيرشلا هيزنت" ىف قارع نبل لاق :هل لصأ ال
 لصأ ال :لاقف جح نم) :ماهلوق نم ماشلا لهأ ماوع نيب رهشل امع ىوونلا لئس'
 ."هل

 .'هديب هتقان مامزو ىنراز نم هللا محر ' (15)
 .'"هل لصأ ال :لاقف هنع رجح نبا ظفاحلا لئس " :(1377/1) قارع نبا لاق :هل لصأ ال

 نوعبس مدق لكب هل بتك .ةورملاو افصلا نيب ىشم مث ءوضولا نسحأف أضوت نم " )٠١(
 . ."ةجرد فلأ

 ءىماشلا ليعامسإ هيفو ءرمع نب هللادبع نع "سودرفلا دنسم' ىف ىمليدلا هاور :عوضوم
: . )0 

 .ليذلا" ىف هلاق ؛ناحورجمو باذك هيف ' )١١7(: دئاوفلا ىف ىناكوشلا لاقو

 )١( 774/؟ "ةعيرشلا هيزنت' رظنا - 176
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 ؛ملتسا ءدمحم اي :لوقي ؛هدنع ًامئاق ليربج تدجو الإ طق ىناميلا نكرلا تيتأ ام ' )١١(

 «ليربجاي :تلق ؛ةرخآلاو ايندلا ىف ىزخلا بتارمو هقافلاو ربكلا نم كب ذوعأ ىنإ مهللا :لقو
 .'نيمآ :اوناق ءاذه دبعلا لاق اذإف ءككلم فلأ نوعبس هيلي ًاضوح امهنيب نأل :لاق ؟اذامل

 كورتم ؛نادرو نب ديعس نب لشهن هيفو ءسابع نبا نع "هخيرات" ىف مكاحلا هاور :عوضوم

 .هيوهار نب قاحسإ هبذكو

 .قارع نباو ىناكوشلا هرقأو ىطويسلا عضولاب هيلع مكحو

 بدكو الإ تيبلاب دبع فاط امو ءأدبأ دبع فوج ىف منهج رانو مزمز ءام عمتجي ال' (11)

 ةنسح فلأ فالآ ةعبرأب هتالص تلدع ىلص نإف ,ةنسح فلأ ةئام هعضي مدق لكب هل هللا

 .'هنسح فلأ ةئامسمخو

 ناميلس نب لتاقم هيفو ءسابع نبا ثييدح نم ”سودرفلا دنسم' ىف ىمليدلا هاور :عوضوم

 ."7"ثيدحلا عضوب نيفورعملا نم وه ىئاسنلا لاقو .باذك :هريغو عيكو لاق .رسفملا
 *ليذلا ىف هلاق ءباذك هدانسإ ىف * )١١7(: "ةعومجملا دئاوفلا" ىف ىناكوشلا لاق

 هلأسي مل ؛سدقملا تيب ىف ىلصو ؛ةوزغ ازغو ؛ىربق رازو مالسإلا ةجح جح نم " )1١(
 ."هيلع ضرتفإ امع هللا

 لاق .ىصيصملا لهس وبأ هللادبع نب ردب هيفو ؛هدئاوف ىف ىدزألا حتفلا وبأ هاور :عوضوم

 ."ردب هتفآ ءلطاب ربخ اذه " :نازيملا ىف ىبهذلا هنع
 ."لطابب ربخي ": ردب نع لاقو

 ؛"دئاوفلا" ىف ىناكوشلاو ءرجح نباو ؛ىداهلادبع نباو ؛ىبهذلا :عضولاب هيلع مكح ثيدحلاو
 ؛(4١2) مقر ةلسلسلا ىف ىنابلألاو :(176/1) "ةعيرشلا هيزنت' ىف قارع نباو
(/45 5457 0 

 .'مهلجرأ اولسغي ىتح مهوتأل ؛مهيلع لضفلا نم جاجحلل ام سانلا ملعي ول ' (14)
 هيزنت ىف قارع نبا لاق .ديعس ىبأ ثيدح نم ؛"سودرفلا دنسم ' ىف ىمليدلا هاور :عوضوم
 ىزوجلا نبا نأ رم دقو «ىفوعلا ةيطع قيرط نم وهو ؛هتلع نيبي مل ' )١376/1(: "ةعيرشلا

 نم هعمس هنأ مهوي ؛هسيلدت ديعس ىبأب هينكيو هنع ىوري ناكف ؛ىبلكلا سلاج هنإ :لاقو همهتا

 ىف ةعومجملا دئاوفلا " ىف ىناكوشلا هركذو ."ملعأ هللاو .ىبلكلا نم هعمس امنإو ىردخلا.
 ."ةعوضوملا ثيداحألا

 )١( "ةعيرشلا هيزنت )١15/1(.
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 نع )٠١١(: "ةعومجملا دئاوفلا ىلع هقيلعت ' ىف ىناميلا ىملعملا نمحرلا دبع خيشلا لاق

 نع ناميلس ىبأ نب ةحلط نع ؛ءشايع نب ليعامسإ ىلإ مهدجأ مل ةعامج هيف دنسب ىمليدلا
 نب ةحلط .شايع نب ليعامسإ مهنع ىوري نميف نأ ريغ ؛هفرعأ مل ةحلطو .ىفوعلا ةيطع

 .'مالك هيف ةيطعو «ةيطع نع ةيلور هل ركذت ملو ؛كلاهوهو «ىقرلا ىشرقلا نيكسم وبأ ءديز

 .'ىنافج دقف ىنرزي ملو تيبلا جح نم ' (1)
 :عضولاب هيلع مكحو ؛*ب مهتملل وهو ءلبش نب نامعنلا نب دمحم نب دمحم هيف :عوضوم

 ةفعضو ؛"ةعومجملا دنوفلا' ىف ىناكوشلاو ءىزوجلا نباو ؛"ص 'نازيملا ىف ىبهذلا
 ؛(١/45) ؛(؛5) مقر ةلسلسلا ىف ىنابلألا ًاضيأ عضولاب هيلع مكحو .ىدع نباو ىشكرزلا
 مل نإ رئابكلا بونذلا نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ءافج نأ هعضو ىلع لدي اممو ' :لاق

 كلذو ءريبك بنذل ًابكترم نوكي ملسو هيلع هللا ىلص هترايز كرت نمف هيلعو ءرفك نكي
 هيلع هللا ىلص هترايز نأل كلذ ؛ملسم هلوقيال امم اذهو ؛جحلاك ةبجاو ةرايزلا نأ مزلتسي
 نوكي فيكف ؛تابحتسملا دودح ءاملعلا دنع زواجتت ال اهنإف ؛تابرقلا نم تناك نإو ملسو
 ."!؟هنع ًاضرعمو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ًايفاجم اهكرات

 .'ىتايح ىف ىنراز نمك ناك ؛ىتوم دعب ىربق رازف جح نم ' (11)
 *لماكلا" ىف ىدع نباو ؛"طسوألا' ىفو ”ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هجرخأ " :عوضوم

 رمع نبا نع ةيدادغبلا ةخيشملا نم رشع ىناثلا ىف ىفلسلاو ىقهيبلاو "هننس " ىف ىنطقرادلاو

 :ناتلع هيفو

 .طلتخا دق ناك هنإف ؛ميلس ىبأ نب ثيل فعض :ىلوألا

 كورتم * :رجح نبا لاق .ًادج فيعض ىرضاغلا هل لاقيو ئراقلا ناميلس نب صفح نأ :هيناثلا
 «فيعض :ىقهيبلا لاقو ىدع نبا لماك ىف امك "اباذك ناك ' :نيعم نب ىيحي لاقو "ثيدحلا
 نباو ىناربطلا لاق امك ثيدحلا ءاذهب درفت دقو .ظوفحم ريغ هثيدح ةماع :ىدع نبا لاقو

 .ىنابلألا عضولاب هيلع مكحوأ'!”ىقهيبلاو ىدع
 ام ؛هنيد هنع ىضق ءغلبي اميف دوعي نأ ىلإ ةكم نم جحلا كسانم ىضق نم ' (11)

 ."ًاثيدحو ًاميدق ناك

 وبأ بهو نب بهو هيفو ءرمع نبا ثيدح نم "سودرفلا دنسم' ىف ىمليدلا هاور :عوضوم

 ىف ىناكوشلا :عضولاب هيلع مكحو 7 "!(عاضو باذك :هريغو دمحأ لاق) ىضاقلا ىرتجنحلا

 .(11/1) (40/) مقر ةفيعضلا ةلساسلا )١(

 )١78/١(. "ةعيرشلا هيزنت“ رظنا:(1).

 .(175/5) "ةعيرشلا هيزنت (1)
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 )١١١(. "ةعومجملا دئاوفلا'

 .'هل هللا رفغي ىتح اقرفتي مل ؛هعدوو هقناع مث ةوطخ ةئامعبرأ اجاح عيش نم" (؟10)
 ديعس نب دمحم هيفو «ديبع نب ةلاضف ثيدح نم "سودرفلا دنسم ' ىف ىمليدلا هاور :عوضوم

 'ةئامثلثلا دعب نيعاضولا دحأ ناك )٠١5/١(: 'ةعيرشلا هيزنت " ىف قارع نبا لاق .ىقروبلا
 دئاوفلا ' ىف ىناكوشلاو :(1717/7) "ةعيرشلا هيزنت ىف قارع نبا :عضولاب هيلع مكحو
 )١١١(. "ةعومجملا

 "ةنجلا وشح هكم ءاهفس' )١9(

 - انخيش لاق دصاقملا ىف ىواخسلا لاق )١١4(:" "ةعومجملا دئاوفلا" ىف ىناكوشلا لاق
 .'هيلع فقأ مل رجح نبا ىنعي
 .ةدحاو ةجح جح ةدحاو ةيبلت ئبل نمف «قلخلا ئبل جحلاب ميهاربإ ىدان امل " (0)

 ."كلذ باسحبف داز نمو ؛نيتجح جح نيترم ىبل نمو
 ىتلا 'هننس' ىف ثعشألا نبا هاور ' )١377/7(: "ةعيرشلا هيزنت ىف قارع نبا لاق :عوضوم

 .'ىلع ثيدح نم تيبلا لآ ىلع اهعضو

 "ةليعلا عنمت ةرمعلاو جحلا .ةرثك' (1)
 نيا لاق ؛بيبيش نب هللادبع هيفو.ًاعوفرم ةملس مأ نع ىلامألا ىف ىلماحملا هاور :عوضوم
 تاعوضوملا ىوري :نابح نبا لاق :كلذك سايل نب دلاخو ؛”''اهقرسيو رابخألا بلقي :نابح
 ثيداحأ ىربقملاو ةورع نب ماشهو ردكنملا نبا نع ىور':مكاحلا لاقو .تاقثلا نع
 :عوضوم هنأ ىلإ بهذو «ةمئألا رئاس هفعضو ءشاقنلل ديعس وبأ لاق اذكو "ةعوضوم
 ."ينابللا

 .'عوطت ةرمعلاو ؛داهج جحلا' (*1)
 رمع هيف .ًاعوفرم هللاديبع نب ةحلط نع «للعلا ىف متاح ىبأ نباو هجام نبا هجرخأ :فيعض
 نسحلا هيفو ؛نيعم نبا هفعضو .ليطاوب هثيداحأ :دمحأ هيف لاق 'لدنم' ب فورعملا سيق نب
 ثيذحلا ركنم :نابح نبا لاقو .كورتم ىنطقرادلا لاقو ؛ىئاسنلا هفعض ؛ىنشخلا ىيحي نب
 .اذه :لاقف ؟هنع ىبأ تلأس :متاح نبا لاق :ثيدحلا اذهو .هل لصأ ال ام تاقثلا نع ىوري ءادج

 )5٠١0(: مقر "ةفيعضلا ةلسلسلا" ىف ىنابلألاو ءىدنسلا ثيدحلا فعضو .لطاب ثيدح
 .(1؟10502/١)

 )١( "ةعيرشلا هيزنت )77/1(.

 )1( مقر ةفيعضلا ةلسلسلل رظنأ )49( )441/1(.
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 (ةجح نيثالث رجأ بكارللو ؛ةجح نيعبس رجأ ىشاملل) ("5)
 قاحسإ نب دمحم هيفو ؛ةريره ىبأ ثيدح نم 'طسوألا“ ىف ىناربطلا هاور :عوضوم

 .كورتم وهو :ىمثيهلا لاق ءباذك وهو ءىشاكعلا
 .(506 - )505/1١ ((4537) مقر "ةفيعضلا " ىف ىتابلألا عضولاب هيلع مكح

 ةوطخ لكب ىشاملاو ؛ةنسح نيعبس هتلحار اهوطخت ةوطخ لكب بكلرلا جاحلل نإ ) (”4)
 ."ةنسح ةئامعبس اهوطخي

 هيفو ءأعوفرم سابع نبا نع ؛"ةراتخملا ىف ءايضلاو ؛"ريبكل" ىف ىناربطلا ةجرخأ :فيعض

 .هريغو دمحأ امهفعض ؛ملسم نب دمحمو ميلس نب ىيحي

 .حيحص ثيدحب اذه سيلو :متاح وبأ لاقو

 دهيلف ًايشام جحي نأ رنن نمف ءًايشام جحي نأ لجرلا رذني نأ ةلثملا نم نإ) (؟)
 .(بكريو ًايده

 هرقأو مكاحلا هححصو ءأعوفرم نيصح نب نارمع نع دمحأو مكاحلا هجرخأ :فيعض

 فعضل ؛ىنابلألا ةفعضو 'ةياردلا' ىف ىنالقسعلا مش 'ةيارلا بصن" ىف ىعليزلا مث ؛ىبهذلا

 ."7ىرصبلا نسحلا ةنعنعلو ءرازخلا رماع ىبأ متسر نب حلاص
 ةنسح ةئامعبس ةوطخ لكب هل هللا بتك ؛ةكم ىلإ عجري ىتح ًايشام ةكم نم جح نم ' ("5)

 ."ةنسح فلأ ةئام ةنسح لكل :لاق ؟مرحلا تانسح امو :ليق .مرحلا تانسح لثم ةنسح لك

 مكاحلاو «'ىنكلا " ىف ىبالودلاو ؛”طسوألا " ىفو 'ريبكلل " ىف ىناربطلا هجرخأ :ًادج فيغض

 .ثيدحلا ركنم :ىراخبلا هيف لاق «ةداوس نب ىسيع هيفو .ًاعوفرم سابع نبا نع ىقهيبلاو

 مقر ةفيعضلاىف ىنابلألا ًاضيأ هفعضو.باذك :نيعم نبا لاقو ؛ثيدحلا ركنم متاح وبأ لاقو
 : .(مءكرل) هه

 نوعبس ةوطخ لكب هل ناك ًايشام جح نمو ؛ةنسح ةوطخ لكب هل ناك ًابكار جح نم' (”7)
 . ."فلأ ةئامب ةنسحلا' :لاق ؟مرحلا تانسح امو :تلق :لاق ."'مرحلا تانسح نم ةنسح

 هشيدح ةماع «ىمادقلا دمحم نب هللادبع هيفو ءًاعوفرم سابع نبا نع ىدع نبا هاور :فيعض

 )504/١(. ةفيعضلا ىف ىنابلألاو ىدع نبا ثيدحلل فعضو.فيعض وهو ظوفحم ريغ

 هللا مهلمك اوصقن نإف ءفلأ ةئامتس ةنس لك ىف هجحي نأ تيبلا اذه دعو دق هللا نإ ' (”8)

 نوعسي اهراتسأب قلعتي اهجح نم لكف ؛ةفوفزملا سورعلاك رشحت ةبعكلا نإو ؛ةكئالملاب
 .(اهعم نولظديف ةنجلا لخدت ىتح ءاهلوح

 )5314/١1(. ء(544) مقر "ةفيعضلا ةلسلسلا' )0(



 ."هل لصأ ال :رصتخملل ىف لاق' )٠١7(: "ةعومجملا دئاوفلا“ ىف ىناكوشلا لاق :هل لصأ ال

 نم لضفأ اهنم ةجحلارحبلا اهبناجب حضني ,"نامع' :اهل لاقي ًاضرأ ملعأل ىنإ" ("4)
 ..اهريغ نم نيتجح

 هركذ ؛ةيداه هب نسحلا هيف ؛"هننس' ىف ىقهيبلاو ؛"هتخيشم' ىف ىفقثلاو هدمحأ ةحرخأ :فيعض
 خيشلا ثيدحلا فعضوءًليدعت الو ًاحرج هيف ركذي ملو 'ليدعتلاو حرجلا " ىف متاح ىبأ نبا
 .(؟49/1) :(؟١؟) مقر ةفيعضلا ىف ىنابلألا

 نع مهولضأف «نيدهاجملاو جاجحلاب مكيلع :مهل لوقي نيطايشلا نم ةدرم سيلبإل نإ" (40)

 ىف ركاسع نياوب"تايعابسلا' ىف ىماحشلا رهازو ؛نيهاش نباو ىناربطلا هاور' :ًادج فيعض
 لاق ؛ىملسلا هللادبع نب فسوي ىلوم زمره وبأ عفان هيفو .ًاعوفرم سنأ نع 'ديرجتلا"

 قيرطو'عمجملا' ىف ىمثيهلا ةفعضو «ثيدحلا كورتم :متاح وبأ لاقو ؛ثيدحلا ركنم :ىراخبلا
 :ىئاسنلا لاقو.ثيدحلا ركنم :ىراخبلا لاق لب ءهوفعض ؛«ىليألا ميلس نب ريثك هيف ركاسع نبا

 . "7فيعض سلفم نبا ةرابجو-كورتم
 ًارمتعم جرخ نمو «ةمايقلا موي ىلإ جاحلا رجأ هل هللا بتك تامف اجاح جرخ نم' (41)

 ."ةمايقلا موي ىلإ رمتعملا رجأ هل بتك ؛تامف

 * ىف ءايضلاو ؛ىلعي وبأو ءاعوفرم ةريره ىبأ نع "طسوألا' ىف ىناربطلا هاور :فيعض
 رجأ هل بتك ؛تامف هللا ليبس ىف ًايزاغ جرخ نمو”:دازو ؛"ورمب هتاعومسم نم ىقتنملا .

 هيفو" ىمثيهلا :لاق .سلدم وهو ؛قاحسإ نب دمحم ةنعنع ثيدحلا ىفو ."ةمايقلا موي ىلإ ىزاغلا

 فعض دقو ."ًاليدعت الو ًاحرج هيف ركذي ملو متاح ىبأ نبا هركذ دقو «ةنوميم ىبأ نب ليمج
 )١114/5(. :(745) مقر ةفيعضلا ىف ىنابلألا ثيدحلا
 ."نردلا ءاملا لسغي امك بونذلا لسغي جحلا نإف اوجح' (؛؟)

 ًاعوفرم دارج نب هللادبع نع ؛"تايعابسلا' ىف ليلخ نب فسوي جاجحلا وبأ هاور' :عوضوم
 .١ "عمجملا' ىف امك ؛«"طسوألا" ىف ىناربطلا هجرخأ هجولا اذه نمو ءفوقومو
 ,(54؟) ةفيعضلا ىف ىنابلألا هلاق "باذك وهو ؛قرشألا نب ىلعي هيفو ":ىمثيهلا لاقو

.)15/9( 

 .'دحأ جحلا ىلإ لصي الف ءاهتيدوأ بابذأ ىلع اهبارعأ دعقي ءاوجحت ال نأ لبق اوجح' (؛؟)
 ىبأ نع "صيخلتلا“ ىف بيطخلاو ىقهيبلاو "ناهفصأ رابخأ * ىف ميعن ويأ هاور' :لطاب .

 )١( مقر ىنابلألل ةفيعضلا رظنأ  54ح١/ 155 7719.



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ٠ْ هل

 اذه نع ىليقعلا لاق ؛"ءافعضلا ' ىف ىليقعلا هركذ ؛ىدنجلا هللادبع هيفو ءًاعوفرم ةريره
 'بنذهملا' ىف لاقو .ركنم ربخو ؛ملظم دانسإ :ىبهذلا لاقو .رظن هيف لوهجم دانسإ :ثيدحلل
 1 .'هاو هدانسإ' :ىوانملل ىف امك

 دمحم وبأو .لطاب ربخ اذهو ' :نابح نبا لاقو .لوهجم :متاح وبأ لاق دمحم ىبأ نب دمحمو

 ."7«؟وه. نم ىرديال
 اهمدهي لوعم هديب ,عدفأ عمصأ ىشبح ىلإ رظنأ ىنأكف ءاوجحت ال نأ لبق اوجح' (44)

 رمع نب نيصح هيفو .ًاعوفرم ىلع نع «ىقهيبلاو ميعن وبأو «,مكاحلا هجرخأ :عوضوم
 دقو .'تابثألا نع تاعوضوملا ىوري':نابح نبا لاقو .'هاو نيصح' :ىبهذلا لاق ؛ىسمحألا

 .9 ةدمعب سيل ىنامحلا ىيحيو .ميعن ويل لاق امك «ثيدحلا اذهب درفت
 .'كلهأ ةريود نم مرحت نأ جحلا مامت نم' (45)
 نب رباج هيفو.رظن هيف :دانسإلا نع ىقهيبلا لاقو .ةريره ىبأ نع ىقهيبلل هجرخأ :ركنم
 ءدانسإلا اذهب الإ فرعي ال "لاقو «ثيدحلا اذه ىدع نبا هل دروأ ؛ةفيعضت ىلع قفتم ؛حون
 0 ظ ."اذه نم ركنأ هل رأ ملو
 نع ؛تاقيملا لبق مارحإلا ةهارك ىقهيبلا ىور دقو ' :(؟١/47) ةفيعضلا ىف ىنابلألا لاق
 ركذ ام نسحأ امو .تيقاوملا عيرشت :ةمكحل قفاوملا وهو ءامهنع هللا ىضر نامثعو رمع
 )١/54/5(2, 'مالكلا مذ' ىف ىورهلا هلبق نمو ؛(١/77١) "ماصتعالا ىف هللا همحر ىبطاشلا

 لجر هاتأو ءسنأ نب كلام تعمس * :لاق هنييع نب نايفس ىنثدح":لاق راكب نب ريبزلا نع
 هللا ىلص هللا لوسر مرحأ ثيح نم «ةفيلحلا ىذ نم :لاق ؟مرحأ نيأ نم هللادبع ابأ اي :لاقف
 كيلع ىشخأ ىنإف ؛لعفت ال :لاق.ربقلا دنع نم دجسملا نم مرحأ نأ ديرأ ىنإ :لاقف ملسو هيلع
 كنأ ىرت نأ نم مظعأ ةنتف ىأو :لاق !اهديزأ لايمأ ىه امنإ !؟هذه ىف ةنتف ىأو :لاقف «ةنتفلا

 رذحيلف) :لوقي هللا تعمس ىنإ ؟ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهنع رصق ةليضف ىلإ تقبس
 ثيداحألا رثأ غلبم هرظناف (ميلأ باذع مهبصي وأ ةنتف مهتبصت نأ هرمأ نع نوفلاخي نيذلا
 ناغفألا خياشم ضعب تيأر دقلو ؛ةرقتسملا ةعيرشلاو ةحيحصلا ثيداحألا ةفلاخم ىف ةفيعضلا
 ىلع جتحا ؛هيلع كلذ تركنأ املف ءهدلب نم مرحأ هنأ هنم تمهفو ؛همارحإ ىف قشمد ىف انه

 ةنس هتفلاخمل هب لمعلا زوجي الو هب جتحي ال فيعض هنأ نيكسملا ردي ملو ؛ثيدحلا اذهب
 :اذه وحنو 'ةفرعملا تيقاوملا

 )١( ؛ (045) مقر ةفيعضلا ةلسلسلا )15/9(.

 )١( 7؟/0) , (244) مقر ةقيعضلا ةلسلسلا - ١4(.



 7١ ش ةرمعلاو جحلا لئاضف

 مدقت ام هل رفغ ؛مارحلا دجسملا ىلإ ىصقألا دجسملا نم ةرمع وأ ةجحب لهأ نمأ (41)
 ."ةنجلا هل تبجو وأ ءرخأت امو هبنذ
 مأ نع ةميكح قيرط نم دمحأو ءىقهيبلاو ءىنطقرادللو «ةجام نباو .دواد ويأ هجرخأ :فيعض
 "ننسلل بيذهت " ىف ميقلل نبل لاق .ًاعوفرم ةملس
 فلتخا دقوت "نئسلا رصتخم' ىف ىرثنملا لاقو .'ىوق ريغ هدانسإ :ظافحلا نم دحاو ريغ لاق"

 هراطوألا لين ىف امك ريثك نبا بارطضالاب هلعأ اذكو ."ًاريثك ًافالتخا هدانسإو هنتم ىف هاورلل
 ريغ اهقثوي ملو ؛ةروهشملاب تسيل اهنإف ؛هذه "ةميكح' ىدنع هتلع :ىنابلألا لاقو .(15؟7/)
 ."هقيثوت ىف لهاستم وهو «نابح نبا

 نيفكاعلل نوعبرأو ؛نيفئاطلل اهنم نوتس ؛ةمحر ةئامو نيرشع موي لك هللا لزني' (41)
 ٠ ."تيبلا ىلإ نيرظانلل اهنم نورشعو ,تيبلا لوح

 ديزي نب دلاخ هيفو ًاعوفرم سابع نبا نع 'ريبكلا مجعملا' ىف ىناربطلا هاور :عوضوم
 ."تابثألا نع تاعوضوملا ىوري' :نابح نيل لاقو ؛نيعم نب ىيحيو متاح وبأ هبذك ؛ىرمعلا
 .(151) مقر ةفيعضلا ىف ىنابلألا عضولاب هيلع مكحو

 )١( مقر ىنابلألل ةفيعضلا رظنا )51١( ٠ )144/1(.



 نيرشع ةليلو. موي لك ىف - ةكم دجسم - دجسملا اذه لهأ ىلع لزني ىلاعت هللا نإ ' (

 . ' نيرظانلل نيرشعو «نيلصملل نيعبرأو ؛نيفئاطلل نيتس ؛ةمحر ةئامو

 . هتاعومسم نم ىقتنملا * ىف ءايضلاو ءركاسع نباو ' طسوألا ' ىف يناربطلل هاور : فيعض

 ؛ - لاقو . " ىنكلا ىف ًاضيأ مكاحلل ىطويسلا هازعو . ًاعوفرم سابع نبا نع ؛ " ورمب
 . " رفسلا نيا الإ ىعازوألا نع هوري مل ' :ىناربطلا

 . ' نسح دانسإب يقهيبلا هاور " بيغرتلا ىف ىرذنملا لاق

 هعبتو ءكورتم هنأ ةدنم نبا نع لقن ' ىوانملا لاق ءرفسلا نب نمحرلل دبع ثيدحلا ىفو

 لاق امك وهو . ءرفسلا نب فسوي هب درفت :حصيال ثيدح ' : ىزوجلا نبا لاقو . ىبهذلا

 . هب جاجتحالا لحيال : نابح نباو . بذكي : ىنطقرادلا لاقو . كورتم : ىئاسنلاو ىنطقاردلا

 ش . " ئشب سيل : يحي لاقو

 . كورتم رفسلا نب فسوي : ىمثيهلا لاقو

 هبش ثيدحلا فيعض : فسويو ءركنم ثيدح اذه : لاقف هنع ىبأ تلأس " : متاح ىبأ نبا لاقو

 عضي نم دادع ىف وه " ىقهيبلاو . " ليطاوب ىور " : يدع نبا هنع لاقو . " كورتملا

 ءرفسلا نب نمحرلا دبع وهو . ثيدحلا اذه هل قاسو « " نازيملا ىف ىبهذلا هركذ ' ثيدحلا

 . ' كورتم ء رفسلا نب فسوي : باوصلاو ء.مهضعب هامس اذك ' : هتمجرت ىف ىبهذلا لاق

 . "7" ًاعوضوم ًاثيدح ىور رفسلا نبا نمحرلا دبع " : لاقف ىراخبلا هركذو

 «تيبلاب نيفئاطلا ىلع اهنم نيتس :ةمحر ةئام موي لك ىف لزني ىلاعت هللا نإ ' ( 5

 . ' سانلا رئاس ىلع نيرشعو «؛ةكم لهأ ىلع نيرشعو

 نبا لاقو. ًاعوفرم سابع نبا نع « ” هخيرات ' ىف بيطخلاو ءيدع نبا هجرخأ : فيعض
 : ىنطقرادلاو نيعم نبا هيف لاق ٠ ىروباسينلا ةيواعم نبا دمحم هيف . " ركنم اذهو ' : يدع
 . ثيدحلا اذه هتمجرت ىف ىبهذلا قاسو . * ثيدحلا عضي ' : ىنطقرادلا لاقو . باذك

 ٠( * مالسإلا ىف ةرورصال ' .
 ىف ءايضلاو ؛ ' ريبكلا ' ىف ىناربطلاو ءدمحأو ؛مكاحلاو « دواد وبأ هجرخأ : فيعض

 . يبهذلا هقفاوو . دانسإلا حيحص : مكاحلا لاقو . سابع نبا نع ' ةراتخملا

 ىف هدروأ هسفن ىبهذلاو ءآقافتا فيعض وهو ءزارو نب ءاطع نب رمع هيفو ' : ىنابلألا لاق

 رابخأ ىف ىقرزألا اهركذ ؛جيرج نبا نع ىرخآ ًاقيرط ثيدحلل تدجو مث : ( )777/١ ةفيعضلا ىف ىنابلألا لوقي )١(
 هنسحو ىقهيبلا هاور ىذلل هلعلو ءنسح هنإب دنسلل اذه ىلع تمكحل - سلدم هنإف - حيرجلا نبا ةنعنع الولو «ةكم

 ظفل لثم ملاس نب ديعس نع «ىرخأ قيرط نم : هدنسم ىف هماسأ ىبأ نب ثراحلا هاور ثيدحلا تيأر مث ءيرذنملا
 35 هك . يروباسينلا بن



 وا ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ” ىوقب سيل : دمحأ لاقو . ىئاسنلاو نيعم نب يحي هفعض ' : لاقو نازيملا

 لعلف ؛ةرشابم سابع نبا نع ىوري وهو «ةقث اذهف « راوخلا ىيأ نب ءاطع نب رفع ريغ وهو

 . "! هدانسإ اححصف اذهب امهيلع هبتشا لوألا
  ' ) 0١ةجح نيعبرأ نم ريخ ةوزغو «ةوزغ نيعبرأ نم ريخ ةجح "

 لاق ' : ىوانملا لاق . ةرشع نب ةسبنع هيفو . "'سابع نبا نع رازبلا هاور : فيعض
 . ىنابلألا هفعضو . ' ىبهذلا هلهجو «نابح نيل هقثو ةسبنعو «تاقث هلاجر : ىميثهلل
 ؛ةجح نيسمخ نم لضفأ ةجح دعب ةوزغو ؛ةوزغ نيسمخ نم لضفأ ةوزغ لبق ةجح ' (05
 ” ةجح نيسمخ نم لضفأ هللا ليبس ىف ةعاس فقوملو
 عماجلا ىف ىطويسلا هفيض . ("”رمع نبا نع ' ةيلحلا ' ىف ميعن وبأ هاور : آدج فيعض
 . " عماجلا فيعض " ىف ىنابلألا هفعضو ' ريغصلا

 :.ججح رشع نم ريخ جح دق نمل ةوزغو ٠ تاوزغ رشع نم ريخ جحي مل نمل ةجح ' (
 ءاهلك ةيدوألا زاجأ امنأكف رحبلا زاجأ نمو ءربلا ىف تاوزغ رشع نم ريخ رحبلا ىف ةوزغو
 . * همد ىف طحشتملا هيف دئاملاو

 نبا هللا دبع نع« " (”ناميإلا بعش ' ىف ىقهيبلاو ' ريبكلا ' ىف ىناربطلا هاور : فيعض
 * هب سأبال هدنس ' : ىوانملا لاقو ؛" ريغصلا عماجلا ' ىف ىطويسلل هنسحو ءاعوفرم ورمع

 ظفاحلا هيف لاق ؛حلاص نبا هللا دبع هيف * ةلسلسلاو ' ' عماجلا فيعض ' ىف ىنابلألا هفعضو
 . " طلغلا ريثك قودص * :

 ” رقفلا ةليعو ءءوسلا ةتيم نعفدي ءأقسن رمعو ,ىرتت ججح ' ("4
 « ًالسرم ريبزلا نب هللا دبع نب رماع نع ,' عماجلا ' ىف قزارلا دبع هجرخأ : فيعض
 ماصع نب دمحأ هيف ' : ىوانملا لاقو ؛ىطويسلا هفعض . " 7سودرفلا دنسم " ىف ىمليدلاو
 . لوهجم : متاح وبأ لاقف : ىخلبلا أ ءفيعض ىنطقرادلا لاق دقف ىلصوملا وه ناك نإف
 " اوحصت اورفاسو ءاونغتست اوجح ' ( 6
 ىنابلألا هفعضو . ًالسرم ميلس نبا ناوفص نع ' عماجلا ' ىف قازرلا دبع هجرخأ : فيعض
 ىف ىوانملا لاقو . ىطويسلا هفعضو . ( 31/5 ) , ( 5897 ) مقر ' عماجلا فيعض ' ىف

 )١( ؛ ( 588 ) مقر هفيعضلا ةلسلسلا ) 150/5( .

 . ( 51/5 ) , (7545 ) مقر ثيدح عماجلا فيعض (1)
 . (95/5) ؛ ( 5550 ) مقر ثيدح عماجلا فيعض (5)
 .( 30/1 د ) مقر ةقيمضلاو ؛ ( 15 - 57/5) 154١( ١ ) مقر ُثيدح عماجلا فيعض (4)
 ش . ( 15/5 ) , ( 5555 ) مقر ثيدح عماجلا فيعض (©)



 .. ةرمعلاو جحلا لئاضف .. : 1 . ”*

 امل الإو ءدحأل ًالصتم هيلع فقي مل هنأ فلؤملا عينص رهاظ ' : ( 577/5 ) ريدقلا ضيف

 "رمع نبا ثيدح نم ' سودرفلا دنسم ” ىف هاور دقف ءبجع وهو هلاسرإ ةياور ىلع رصتقا
 جحلا ىلإ ةرمعلا تلخد : لاقف :ةدعقلا ىذ نم نيقب ثالثل مالسلا هيلع ليربج ىناتأ ' ١(

 ام ىرمأ نم تلبقتسا ول : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق كلذ دنعف «ةمايقلا موي ىلإ
 . ' ىدهلا قسأ مل تربدتسأ

 هجرخأو ءاعوفرم سابع نبا نع . ' هاقتنملا دئاوفلا ' ىف صلخملا هاور : ًادج فيعض
 بذكي ناك ' نابح نبا لاق ؛ىلزتعملا ديبع نب ورمع هيفو . " ريبكلا مجعملا ' ىف يناربطلا

 . "'يئابلألا هفعضو . ىوانملا هعبتو هنسحل ىطويسلا زصرو ' ًادمعتال ًامهو ؛ثيدحلا ىف
 . سابع نبا ثيدح نمو ؛ملسم ىف ليوطلا رباج ثيدح نم تباث ثيدحلا نم ىناثلا رطشلاو

 .كيدعسالو كييبلال :هللا لاق « كيبل مهللا كيبل : لاقف هلح ريغ نم لامب لجر جح اذإ ' (*
 . ' كيلع دودرم اذه

 نباو ” هدنسم ' ىف ىمليدلاو ؛يدع نباو ” ىلاوعلا دئاوفلا * ىف تسود نبا هاور : فيعض
 نع' ريبكلا عماجلا " ىف ىطويسلاو ٠ ' بيغرتلا ' ىف ىناهبصألاو « ' ةيهاولا ' ىف ىزوجلا
 . تباث نبا نيجدلا نصغلا وبأ هيفو . ًاعوفرم باطخلا نبا رمع
 هب دتعيال : ىدهم نب نمحرلا دبع لاقو . * ظوفحمب سيل هيوري ام رادقم ' يدع نبا لاق

 * ريدقلا ضيف ' ىف يوانملا هفعضو . ةقث ريغ : ىئاسنلاو . ئشب سيل : نيعم نب يحي لاقو
 . ( ١457 ) مقر , ( 557/5 ) ' "هفيعضلا ةلسلسلا * ىف ىنابلألاو

 بدكو ءءامسلا ىف امهحاورأ ترشبتسأو ءامهنمو هنم لبقت هيدلاو نع لجرلا جح اذإ '
 . ' أرب هللا دنع

 ىدزألا ركب وبأو .' بيغرتلا ' ىف نيهاش نباو * ننسلا ' ىف ىنطقرادلا هجرخأ : فيعض
 فيعض : نايزرم نبا ديعس لاقبلا دعس وبأ هيفو . مقرأ نبا ديز نع ؛' هثيدح " ىف ىلصوملا
 : يسوسرطلا ةيمأ وبأو ,فرعيال يومألا دلاخ وبأو ١ "بيرقتلا“ ىف ظفاحلل هلاق ءسلدم

 1 . مهي قودص
 . ( 3907 - 555/9 ) , ( ١454 ) مقر ' ةفيعضلا ةلسلسلا * ىف ىنابلألا هفعضو

 . " راربألا عم ةمايقلا موي هللا هثعب ًامرغم امهنع ىضق وأ ؛هيدلاو نع جح نم ' (*4
 «ىنطقرادلاو ؛طسوألا " ىف ىناربطلاو . ' بيغرتلا ' ىف نيهاش نبا هجرخأ : ًاذج فيعض
 نع ' بيغرتلا " ىف ىناهبصألاو «" هثيدح * ىف ىدزألا ركبوبأو ٠ " لماكلل ' ىف يدع نباو

 )١( مقر ثيدح « ( 447/7 ) ةفيعضلا ةلسلسلا ىق ) 37551 (1 .



 72 ٌ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 هرقأو . هوكرت : نيكورتملاو ءافعضلا ىف ىبيهذلل لاق « ناميلس نب ةلص هيفو. سابع نبا

 نبل هيف لاقو . ' باذك ' : هيف الاق امهنأ دواد ىبأو نيعم نبا نع لقنو ؛' ناسللا ' ىف ظفاحلا
 ( )١45 مقر ةفيعضلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هفعضو . " تابولقملا تاقثلا نع ىوري ' : نابح
 ش .(ةكك - دعدإا )ب

 | . " فاوطلا تيبلا ةيحت " ٠١(
 نبا ظفاحلا لاقو . ' ًادج بيرغ ' : يعليزلا لاق . ةنسلألا ىلع رهتشأ نإو " : هل لصأ ال
 ؛( 7/9 ) " ةفيعضلا ةلسلسلا " ىف : ينابلألا لاقو . هدجأ مل : )١17( " ةياردلا " ىف رجح

 هقح ىف ةنسلاف الإو ؛مرحملا ريغل ةبسنلاب اذه ' . " ًالصأ هل ملعأ ال ' : )٠١17( مقر ثيدح'
 ْ . هدعب نيتعكرلاب مث فاوطلاب أدبي نأ

 ١ " لادجلاو ءاهلك ىصاعملا : قوسفلاو ,عامجلاب ءاسنلل ضيرعتلاو ةبارعإلا : ثفرلا :

 ةبحاص لجرلا لادج *

 ءامهتع هللا ىضر سابع نبا نع ,ريبكلا مجعملا ' ىف ىتاربطلا هجرخأ " : فيعض
 عباتيال " : ىليقعلا هيف لاق ؛ىربنعلا دمحم نب راوس هيفو . " ءافعضلا ' ىف ىليقعلا هجرخأو
 ىنعي : ىنابلألا لاق . ' أطخأف ًاشيدح عفر ؛قدصلا هلحم ' ىبهذلا لاقو . ' هثيدح غفر ىلع

 ىليقعلا قيرط نم هذه ىبهذلا ةملك دعب رجح نبا هقاس دقف ؛ثيدحلا اذه ' .
 اذه وحن ىراخبلا ىورو ؛عوفرملا نم ىلوأ فوقوملا نأ ىرأ ' : ةراتخملا ىف ءايضلا .لاقو

 ""اقيلعت .

 ١( " ملكتي مل نمل جحال هنإف «ملكتت اهل ىلوق '
 هللا لوسر نأ «ةيسمحألا رباج تنب بنيز نع " ىلحملا * ىف مزح نبا هجرخأ : فيعض
 رباج نب هللا دبع هيف هركذف : '... ةتمصم اهعم تجح ةأرما ىف اهل لاق ملسو هيلع هللأ ىلص
 ثيدحالإ هلل سيلو هذ الو وه فرعا نال ني لق .ثاسل دح هنو مسا
 نازيملا ىف هلقن ' هنبا الإ هنع ىورالو ءدحاو
 هللا دمح نمو ءةرم ةئام جح نمك ناك ٠ < ؛ئىشعلاب ةئامو ,ةادغلاب ةئام هللا حبس نم ' ذل

 0 هللا ليبس ىف سرف ةئام ىلع لمح نمك ناك ءيشعلاب ةئامو «ةادغلاب ةئام
 :ةرمح نبا كاحضلا هيفو ؛هدج نع هيبأ نع بيعش نبا ورمع نع ىذمرتلا هجرخأ : فيعض
 يذمرتلا هنسح " : ىبهذلا لاقو ءيذمرتلا هنسحو ' بيرقتلا ' ىف ' ظفاحلا ' لاق امك فيعض

 )١( مقر ىتابلألل ةفيعضلا ةلسلسلا )١5١5( ) 472/9 - 478 ( .

 )1( مقر ىتابلألل ةفيعضلا ةلسلسلا )٠١145( ) 147/59 ( .
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 . 07 ائيش عنصي ملف

 حبصلاو ةرخآلا ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا مامإلا ىلصي نأ جحلا ةنس نم ' (4

 ىلص مث ؛سانلا بطخ سمشلا تلاز اذإ ىتح «هل ىضق ثيح ليقيف ةفرع ىلإ ودغي مث «ىنمب
 هل لح ىربكلا ةرمجلا ىمر اذإف ءسمشلا برغت ىتح تافرعب فقو مث ءاعيمج رصعلاو رهظلا
 . " تيبلأ روزي ىتح ؛بيطلاو ءاسنلا الإ هيلع مرح ئش لك

 هلو ؛هللا دبع ىلع ًاوقوم ريبزلا نب هللا دبع نع ؛ىقهيبلا هنعو ؛مكاحلا هجرخأ : فيعض

 . ىبهذلا هقفاوو ' نيخيشلا طرش ىلع ثيدح * : مكاحلا لاقو . عفرلا مكح

 نم وه سيلف امهطرش ىلع ناك نإو ؛نوراه نبا ديزي نإف ءرظن هيفو : تلق ' ىنابلألا لاق
 ىوارلا هللا دبع نب ميهاريإو ءامهوحنو قاحسإو دمحأ ةطساوب هنع نايوري امنإو ءامهخويش

 بيطخلا هيف ركذي ملو .فورعم ريغ وهف ءامهخويش نم سيل هنوك نعالضف ديزي نع ثيدحلل

 ةتبثملا ثيداحألا بناجب "ب دتعيالو «ةثيدحب جتحي الف ؛لاحلا لوهجم وهف ءليدعتالو ًاحرج

 نيح ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تبيط اهنأاهنع هللا ىضر ةشئاع نع تبث دقف ءبيطلا لحل

 لبق ؛لحأ نيح هلحلو ؛مرحأ نيح همارحإل ملسو هيلع هللا لوسر تبيط " : ةبقعلا ةرمج ىمر
 فوطي نأ لبق ءرصحنلا موي ةبقعلا ةرمج ىمر نيحؤف 00 ضيفي نأ

 ليلا هددبلا

 ءايرلل مهؤارقو.ةراجتلل مهطاسوأو :ةهزنلل ىتمأ ءاينغأ جحي نامز سانلا ىلع ىتأي ' ٠5
 ٠ . ' ةلأسملل مهؤارقفو ؛ةعمسلاو
 نبا سنأ نع ؛' نيدصانلا جاهنم ' ىف ىزوجلا نبا ةقيرط نمو ءبيطخلا هجرخأ : فيعض
 . اعوفرم كلام

 نم لك ؛ملظم دانسإ اذه ' : ( ٠١97 ( ) 7١7/7 ) مقر ' ةفيعضلا ةلسلسلا' ىف ىنابلألا لاق

 هدروأوءنسحلا نب نمحرلا دبع بيطخلا خيش ىوس ؛ةمجرت هل دجأ مل ناميلس نب رفعج نود
 . ' يمليدلاو بيطخلا ةياور نم ' ريبكلا عماجلا ' ىف يطويسلا

 ؛كيدعسالو كيبل ال : هل لجو زع هللا لاق ,كيبل مهللا كيبل : لاقف مارح لامب جح نم * (5

 . ' كيلع دودرم كجحو

 ءًاعوفرم باطخلا نب رمع نع «' ىلامألا نم سلاجم ةثالث ' ىف هيودرم نبا هاور : فيعض
 ” : نازيملا ىف لاقو . هب جتحيال ' ءافعضلا ىف ىبهذلا هنع لاق «تباث نبا نيجدلا هيفو

 . ( 421 - 420 /5) ( 1598 ) مقر فيعضلا ةلسلسلا (1)

 )١( مقر فيعضلا ةلسلسلا ) 1١١8 ( /؟) 80 -20(.

 . ناخيشلا هاور (؟)
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 سيل : ىئاسنلا لاقو . فيعض ةعرز وبأو متاح وبأ لاقو ؛ئشب هثيدح سيل : نيعم نبا لاق
 : ' ىوقلاب سيل : ىنطقرادلا لاقو . ةقثب
 .( 1١١9١ ()5١١/9 - 7١7 ) مقر ةفيعضلا ىف ىنابلألا هفعضو

 عضوو لهأ اذإف ؛هللا ةعاط ريغ ىف صخش ؛مارحلا بسكلا نم تيبلا اذه مأ نم ' (1

 ءامسلا نم دانم هادان . كيبل مهللا كيبل : لاق ؛هتلحار هب تثعبنأو باكرلا وأ زرغلا ىف هلجر
 ريغ ًاروزأم عجراف ءمارح كتلحارو ؛مارح كدازو ءمارح كبسك ؛كيدعس الو كيبل ال :
 باكرلا ىف هلجر عضوو ؛لالح لامب ًاجاح لجرلا جرخ اذإو . كؤوسي امب رشبأو ؛روجأم
 .كتبجأ دق ءكيدعسو كيبل : ءامسلا نم دانم هادان . كيبل مهللا كيبل : لاق هتلحار هب تثعبناو

 . " كرسي امب رشبأو روزأم ريغ ًاروجأم عجراف ؛لالح كدازو ؛لالح كبايثو ؛لالح كتلحار
 نب ناميلس هيفو ةريره ىبأ نع طسوألا ىف ىناربطلاو ؛هدنسم ىف رازبلا هاور : ًادج فيعض
 سيل وهو ؛دحأ اهيلع هعباتيالو ناملس ثيداحأ ىلع نيب فعضلا ' : رازبلا هنع لاق دواد
 هفعض ىلإ راشأو * فيعض ' ( 7٠٠١/5 ) ' دئاوزلا عمجم " ىف ىمثيهلا لاقو ؛ىوقلاب
 .717 1177/5ج "7١55" ."ةفيعضلا' ىف ىنابلألا لاق ىرذنملا

515-715 

 لاقو ءئشب سيل ؛ نيعم نبا لاق ' : نازيملا ىف ىبهذلا لاق - ًادج فيعض وه لب : تلق '
 الف ' ثيدحلا ركنم ' هيف تلق نم : لاق ىراخبلا نأ انعم رم دقو . ثيدحلا ركنم : ىراخبلا
 . نابح نبا هفعضو . ” هثيدح ةياور لحت

 . ' كيبن ةنسل ًاعابتاو ؛كباتكب ًاقيدصتو ءكب اناميإ مهللا : لاق رجحلا ملتسا اذإ ناك
 روعألا ثراحلا هيفو ىلع نع " طسوألا مجعملا " ىف ىناربطلا هجرخأ : فيعض فوقوم
 : هنع ىبهذلا لاق ىفوكلا ىشرقلا رجاهم نبا دمحم هيفو رمع نبا نع هأورو ؛هفيعض وهو
 . * نيل ' رجح نبا لاقو ,فرعيال
 ,لهال د6 ” هج 48 مقر ةفيعضلا ىف ىنابلألا هفعضو

 . ' فاوطلاب هيحيلف تيبلا ىتأ نم ' (9
 مل : ( 197 ) ةياردلا ىف رجح نبا لاقو . ًادج فيعض : يعليزلا هنع لاق ' : هل لصأ ال

9 
 . هدجأ

 )١( مقر ةفيعضلل ةلسلسلا ) ٠١57 ( /؟ ) ؛ 388-511 ( .

 )' الا" ص ةفيعضلا ةلسلسلا .
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 لد نمو ؛هرجأ لثم هلف ًامئاص رطف نمو ؛هرجأ لثم هنع جح ىذللف تيم نع جيح نم ' )7
 . ' هلعافرجأ لثم هلف ريخ ىلع

 هركذ ءمارهب نب ىلع ةيجحوبأ هيفو . اعوفرم ةريره ىبأ نع بيطخلا هجرخأ : فيعض

 ةرئقلاو . نعنع دقو سلدم وهو ؛جيرج نبا هبفو ؛ًليدعتالو أحرج هيف ركذي ملو بيطخلا

 . ةركنمو ةبيرغ ىهف ىلوألا امأ «ةتباث قرط نم اتءاج دق ةثلاثلاو ةيناثلا

 . ( 557/9 ) ١١85( ) مقر ' هفيعضلا ' ىف ىنابلألا هفعضو

 ١ ( ' ةرمعلا ىلإ جحلا خسف ىنعي . ةصاخ انل لب "

 نب ثراحلا نع دمحأو «ىقهيبلاو ىنطقرادلاو ىذمرتلا الإ .ننسلا باحصأ هجرخأ : فيعض

 سانلل مأ ؟ ةصاخ انل جحلا خسف ؛هلللا لوسر اي : تلق " : لاق هيبأ نع ؛ثراحلا نب لالب

 دنع ىنعي " لوبقم ' : " بيرقتلا ' يف ظفاحلا لاق ,ثراحلا هيفو هركذف ' : لاق ؟ ةماع

 دواد وبأ لاق ءدمحأ مامإلا هفعضو ' ةمدقملا ' ىف هيلع صن امك ءثدحلا نيلف الإو «ةعباتملا

 : لاق ؟ جحلا خسف يف ثراحلا نب لالب ثيدح : دمحأل تلق ' : 7١7 لص ' لئاسملا " ىف

 خسفلا نأ ىف ثيدح حصي سيل ؟ هنع ىور نمو ؟ لالب نب ثراحلا وأ ثراحلا نب لالب نمو

 ." رمع ةفالخ نم ردصو ركب ىبأ ةفالخ ىف هب ىتفي ىسوم وبأ اذهو ؛ةصاخ مهل ناك
 الو ءبتكي الف ثراحلا نب لالب ثيدح امأو ' : ( 584/١ ) " داعملا داز " ىف ميقلا نبا لاقو

 نأ جحلاب لهملل ىري ىبأ ناك : دمحأ نبا هللا دبع لاق . ةتباثلا نيطاسألا كلت هلثمب ضراعي
 نم نيرمألا رخآ وه : هعتملا ىف لاقو . ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب فاط نإ هجح خسفي
 “لاق ' ةرمع مكجح اولعجأ " : ملسو هيلع هللا ئلص لاقو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لاق " ةصاخ انل ' هلوق ىنعي ؟ جحلا خسف ىف ثراحلا نب لالب ثيدحف : ىبأل تلقف : هللا دبع

 هدانسإ سيل ثيدح اذه :( ثراحلا نبا ) : ىنعي ءلجرلا اذه فرعيال ؛هب لوقأ ال :

 ىلع لدي اممو " : ميقلا نبا لاق . ' تبثب ىدنع ثراحلا نب لالب ثيدح سيل ءفورعملاب
 نع ربخأ ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ؛حصيال ثيدحلا اذه نأو «دمحأ مامإلا لوق ةحص

 مهل اهنأ اذه دعب هنع تبثي فيكف .دبألا دبأل اهنأ اهيلإ مهجح اوخسفي نأ مهرمأ ىتلا هعتملا كلت

 ىلإ جحلا ىف ةرمعلا تلخد " : .لوقيو خسفلاب مهرمأي فيكو «لاحملا لحمأ نم اذه ؟ ةصاخ
 نأ هللاب دهشن نحنف ؟ مهدعب نم نود «ةباحصلاب صتخم كلذ نأ هنع تبثي مث " ةمايقلا موي
 ” هيلع طلغ وهو «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع حصيال اذه ثراحلا نب لالب ثيدح

 وأ دارفإلا نأ ىريو ؛جحلا ةعتم ةيلضفأ ىلإ بهذي ال نم هب جتحي فيعضلا ثيدحلا اذهو
 دازلا " ىف ميقلا نبا اهاصقتسا ةريثك ثيداحأ ىف هنع تباثلا فالخ كلذ نأ عم ءلضفأ نآرقلا

 . ( ٠١4/97 ) ' ىلحملا ' ىف مزح نبا لاقو . كانه نم بلطتلف '
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 هفالخ حص دقو ؛ثيدحلا حيحص ىف ربخلا اذه دنأ جرخي ملو ءلوهجم لالب نب ثراحلاو "

 مهرمأ ذإ هللا لوسرل لاق كلام نبا ةقارس نأ هللا دبع نب رباج قيرط نم اندروأ امك ؛نيقيب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ دبأل مأ اذه انماعلأ ؛هللا لوسر اي : ةرمعلا ىلإ جحلا خسفب

 : لاق مث ( ٠٠١7 ) مقر ةفيعضلا ىف ىنابلألا هلاق . ' ملسم هاور " دبألا دبأل لب " : مليو
 رمع نإ نولوقي ' : لاق سابع نبا نع حيحص دنسب ' ىناعملا حرش ىف ىواحطلا ىور '

 مث نيترم ماع يف ترمتعأ ول : هنع هللا ىضر رمع لاق ؛ةعتملا نع ىهن هنع هللا ىضر

 . ' ىتجح عم اهتلعجل .تججح

 رمع ىهنب كلذ ىلع نيجتحملا ؛ةعتملا ةيلوضفمب نيلئاقلا ىلع درلا ددص ىف مزح نبا لاقو
 : اهنع

 حص دقو ءجحلا ةعتم ةحابا ىلع نوقفتم مهنأل ؛نويعفاشلاو نويكلاملاو نويفنحلا هفلاخ اذه '
 نع «ليهك نبا ةملس نع ةبعش قيرط نم انيور جحلا ىف اهب لوقلا ىلإ عوجرلا رمع نع

 مث نيترم ةنس ىف ترمتعأ ول : باطخلا نبا رمع لاق : لاق سابع نبا نع ءسوواط

 . ' ةرمع ىتجح عم تلعجل ءتججح

 . ( 21/7 ) ح ةفيعضلا ىف ىنابلألا خيشلا لوقيو

 لب ؛عتمتلا ةيلضفأ ىلع هانعم ىف امو رباج ثيدح ةلالد در ىف لالدتسألا روهشملا نم '

 ناك هنأ رمع نع تبث لب ؛جحلا ةعتم نع ىهنلا نم نامثعو رمع نع تبث امب هبوجو

 مهل اداصو سانلا نم ريثكل ةنتف كلذ راص ىتح «نامثع نع هلثم ىورو «؛كلذ ىلع برضي

 ىتنسب مكيلع ' : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب كلذ نومعديو ؛هريغو رباج ثيدحب ذخألا نع
 ناثيدحلا ناذهو . " رمعو ركب ىبأ ؛ىدعب نم نيذللاب اودتقأ " هلوقو «" نيدشارلا ءافلخلا ةنسو
 هيلع هللا ىلص هتنسل ًافلاخم هنوك ةلاح ىف نيدشارلا ءافلخلا دحأ عابتا . ًاعطق امهب داري ال

 ىضر رمع نع حص ام اذه ةلثمأ نمو كلذ نم هاشاح ءاهتفلاخمل ادصق ال ؛هداهتجاب ملسو

 عم ؛ىنم ىف ةالصلا نامثع مامتإو ' ىلصيو مميتي نأ ءاملا دجيال نم ىهني ناك هنأ هنع هللا

 امهنأ ؛لقاع كشيالف ءروهشم تباث وه امك اهرصق ملسو هيلع هللا ىلص هنع ةتباثلا ةنسلا نأ

 لوقلا ىلإ هنع هللا ىضر رمع عجر دقو ...... ةنسلل ةفلاخملا ةلثمألا هذه لثم ىف ناعبتيال

 .هنع هللا ىضر هب نظلا وه كلذو «ةنسلل ًاعابتا ةعتملاب

 نيعبس نم لضفأ وهو «ةعمج موي قفاو اذإ ةفرع موي سمشلا.هيلغ تعلط موي ريخ " (/'

 . ' اهريغ ىف ةجح

 اعوفرم ؛ ' هعماج ' ىف نيزر هركذ ' : ” هيثيدحلا ىواتفلا ' ىف ىواخسلا .لاق : هل لصأ ال



 ةرمعلاو جحلا لئاضف 1١

 . 7 ملعأ هللاو هجرخ نمالو هبحاص ركذي ملو ءملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ
 . " هقلأ لبحلا بحاص اي“ (/»

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ناسح نب حلاص نع .' ىلحملا ' ىف مزح نبا هجرخأ : فيعض

 . " هقلأ ؛لبحلا بحاص اي " : لاقف ؛لبحب ًامزتحم ًامرحم ىأر ملسو

 ةلسلسلا ' ىف ىنابلألا لاق ” هيف ةجحال لسرم " : ( 759/7 ) " ىلحملا ' ىف مزح نبا لاق

 وهفءناسح ىبأ نب حلاص ريغ تاقث هلاجرو لاق امك رهو':(55١١1) مقر " ةفيعضلا

 ثيدحلا فيعض : متاح وبأ لاقو . لوهجم : ىئاسنلا لاقو . ةقث : ىراخبلا لاقف هيف فلتخم

 . * ةسماخلا نم قودص * : " بيرقتلا " ىفو .

 نايمهلا ىف لاق سابع نبا نع ءءاطع نع ديج دن سب ىور دقف ثيدحلا اذه فعض عمو

 . حتفلا ىف رجح نبا هححصو " هب سأب ال ' : مرحملل

 ؟ سأب امو : تلاقف ؟ مرحملل نايمهلا نع تلئس اهنأ ةشئاع نع حيحص دنسب ىقهيبلا جرخأو

 هدشي نايمهلا ىف صخرت تناك اهنإ ' : ظفلب روصنم نبا ديعس هاورو . هتقفن نم قثوتسيل

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدنسو ' ًاضيأ ةقطنملا ىفو ؛هيوقح ىلع مرحملا

 . ' مرحملل نايمهلا ىف مالسلا هيلع صخر ' 4
 هيف : ىنابلألا هفعضو ؛هفعضو سابع نبا نع " ىلحملا " ىف مزح نبا هجرخأ : فيعض

 وهف . فقولا هيف باوصلاو . مسي مل لوهجم هنع ىوإرلاو ءفيعض : ةمأوتلا ىلوم حلاص

 لاق . مرحملل ةقطنملاو نايمهلا دش زاوج ىلع ليلد هيفو. ًافوقوم حيحص ءاعوفرم فيعض

 لاخدإ نكمي مل اذإ هدقع اوزاجأو ءراصمألا ءاهقف كلذ زاجأ : ربلا دبع نبا لاق " : ظفاحلل

 . "7 هزاوج هنعو ءرمع نبا نع الإ هتهارك دحأ نع لقني ملو ءضعب ىف هضعب

 . " ءاسنلا الإ ئش لك مكل لح ؛متقلحو متحبذو متيمر اذإ " (/6
 " ىف ظفاحلا لاق . ةشئاع نع ” هننس " ىف ىنطقرادلاو ' هريسفت " ىف ىربطلا ىور : ركنم

 . "7 هنعنع دقو سلدم وهو ؛ةاطرأ نبا وهو جاجحلا هيلعو . فعض هيف ' مارملا غولب

 . (541/5) ١( 5١؟) مقر ةفيعضلا ةلسلسلا )١(

 . ( 17 - 55/5 ) مقر ةفيعضلا ةلسلسلا (1)
 )5( مقر ةفيعضلا ةلسلسلا ) ٠١١5 ( ٠ ) 74/5 ( ٠



 .  ةرمعلاو جحا لئاضلا
 فلم

 . ' ءامسلا ىف امهحاورأ ترشبو ؛هنعو امهنع ازجأ ءاجحي ملو ؛هيوبأ نع جح نم ' 5
 نبا هركذ ؛تلصلا نبا دعس هيف : مقرأ نبا ديز نع ' تايفقثلا ' ىف ىنفقثلا هجرخأ : فيعض
 ', ًاليدعت الو ًاحرج هيف ركذي منو ؛متاح ىبأ نبا همجرتو ؛( 578/١ ) ' تاقثلا ' ىف نابح
 , 5؟24- 5؟9 اص ةفيعضلا ةلسلسلا ىف ىنابلألا هفعضو

 لعجف ؛ليربج امهل طخف ءًاتيب ىل اينبا : امهل لاقف ءءاوحو مدآ ىلإ ليربج هللا ثعب ' (
 هاينب املف . مدآ اي كبسح : هتحت نم ىدون مث ؛ءاملا هباجأ ىتح لقنت ءاوحو رفحي مدأ
 تخسانت مث . تيب لوأ اذهو .سانلا لوأ تنأ : هل ليقو .هب فوطي نأ هيلإ هللا ىحوأ
 * هنم دعاوقلا ميهاربا عفر ىتح نورقلا تخسانت مث ؛حون هجح ىتح نورقلا
 : ىقهيبلا لاقو ,صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ' ةوبنلا لئالد ' ىف ىقهيبلا هجرخأ : ركنم
 . ' ًاعوفرم ةعيهل نبا هب درفت "
 : (300/7-95) (111) قرأ ةفعشلا ف شيكا
 دبع ىلع هفقوو ءفيعض وهو : تلق " : ( 7377/١ ) ' ةريسلا ' ىف ريثك نبا ظفاحلا لاق '
 هنأ عم .ىوقأ دانسإب ًافوقوم هنع ىور هنأ مهوي اذه : تلق ' تبثأو ىوقأ ورمع نب هللا
 . ' ملعأ هللاو ٠ هبشأ هب فقولا نأ ىنعي هنأ رهاظلاف ؛افوقوم ىقهيبلا الو وه هجرخي
 ربك هنا ءريكأ هل : ةاصحب ىمر املك لوقيو «ناكملا اذه ىف ةرمجلا ىمري ناك ' في
 . ٠ اروكشم ًالمعو ءًروفغم ًابننو ًاروربم أجح هلعجا مهللا
 ءةماسأ ىبأ نع « ' هباشتملا صيخلت ' ىف بيطخلاو «" هننس ' ىف ىقهيبلا هجرخأ : فيعض
 ربكي ؛تايصح عبسب ةرمجلا ىمر مث ؛يداولا نطبتسا رمع نب هللا دبع نب ملاس تيأر : لاق
 ىبنلا نأ ىبأ ينثدح " : لاقف ؛عنص امع هتلأسف الل ربكأ هللا «ربكأ هللا : ةاصح لك عم
 ل ةرمجلا ىمري ناك ملسو هيلع هللا ىلص
 . فيعض : ىنزملا ميكح نب هللا دبع هيف : ىقهيبلا لاق
 . ئشب سيل : ميكح نب هللا دبع ىرصبلا ىرهادلا ركب وبأ : دمحأ لاق
 شمعألاو دلاخ ىبأ نب ليعامسا نع ىور : ميعن وبأ لاقو . باذك : ىناجزوجلا لاقو
 . 27 تاقثلا نع ليطاوبلاب ثدحي ' : ىليقعلا لاقو . تاعوضوملا
 " ىتايح ىف ىنارز امنأكف ,ىتوم دعب ىنراز نم ' 4
 بطاح نع ءبطاح لآ نم لجر نع ' هننس ' ىف ىنطقرادلا هاور : لطاب
 , ( 4. - 28/5 ) , )٠١51( مقر ةفيعضلا ىف ىنابلألا لاق : لظاب
 : ناتلع هلو ءفيعض دنس اذهو
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 دل
 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ٠ لوهجم وهف ءمسي مل ىذلا لجرلا : ىلوألا

 نباو ؛ىجاسلاو ىليقعلا هركذو «ةبيش نب بوقعي هفعض ؛ةعزق ىبأ نوراه فعض : ةيناثلاو

 مل هنكلو ؛ثيدحلا اذه هل قاس مث ' هيلع عباتي ال " ىراخبلا لاقو « ' ءافعضلا " ىف دوراجلا

 نع ىورسي ةعزق وبأ نوراه " هلوقب ىدزألا كلذ ىلإ راشأ دقو ءلسرم وهف ءًابطاح هيف ركذي

 ىف نوراه ىلع بارطضالاو فالتخالا ىهو ؛ةثلاث هلع هذهف ' ليسارملا بطاح لآ نم لجز

 هلك كلذ نيبو ءاضيأ هنتم ىف برطضأ دقو :هلسري مهضعبو ؛ هلصوي مهضعبف ؛هدانسإ

 ليصفلا ءاش نم هيلإإ عجريلف ٠ بص " ىكنملا مراصلا * ىف ىداهلا دبع نبا ظفاحلا

 " دانسألا ىهاو ثيدحلاف : ةلمجلابو

 " تاربعلا بكست انهاه ءرمع اي" (

 . هجرخت قبس : دج فيعض

 ؛هنع جاحلاو ؛تيملا : ةنجلا رفن ةشالث ةدحاولا ةجحلاب لخدي لجو زع هللا نإ ١"

 ” كلذل ذفنملاو

 : هيفو «هللا دبع نب رباج نع " هننس ' ىف ىقهيبلا هجرخأ : فيعض

 . فيعض يندم : ىقهيبلا لاق ءيدنسلا حيجن رشعم وبأ

 . ( 474 - 451/9 ) ؛« (1555) مقر ' ةفيعضلا ' ىف ىنابلألا هفعضو

 ١ ' ىصولل ةجحو ؛جاحلل ةجحو ؛هنع جوجحملل ةجح : ةثالث تيملل ةجح '

 ٠ هيلع تكسو " ةعونصملا ىئثللا " ىف ىطويسلا هركذو ,سنأ نع ىنطقرادلا هاور : فيعض

 . ( 445/9 ) « )١91/9( مقر ' ةفيعضلا ' يف ىتابلألا لاق

ا خيش دمحم نب ميهاريإ اشاح ؛ةمجرت هل دجأ مل نم هيف فيعض دنس وهو '
 ةفث هنإف ءينطقرادل

جحو ءاهذفنأ ىذلل ةجحو ءاهبتك ىذلل ةجح : ججح عبرأ هل تبتك ' (*
 ءاهذخأ ىذلل ة

 " اهي رمأ ىذلل ةجحو

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع هنئس ىف ىقويبلا هجرخأ : فيعض

 «نايفس نب دايز هيفو * ....... عبرأ هل تبتك " : ةجحب ىصوأ لجر ىف

 | فيعض دانسالإو ؛لوهجم نايفس نب دايز ' : ىقهيبلا لاق

 تلصلا نب رجاز هنع ىوارلاو : تلق : 489 - 447 ص ؟”ج ةفيعضلا ىف ينابلألا لاق

 " ةمجرت هل دجأ مل



 ابإ؟ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 * طق جاح رعمأ اما 4

 ردكنملا نب دمحم نع ديز نب دمحم نع ؛ كيرش نع " طسوالا ىف ىناربطلا هاور ' : فيعض

 ء هظفح ءوسل فيعض ىضاقلا هلل دبع نب كيرش هيفو . اعوفرم هللا دبع نب رباج نع «
 ' حيحصلا لاجر هلاجرو ' : لاقو قلطا نم لوقب رتغت الف ٠ ةعباتم ملسم هل جرخأ كلذلو
 هللا دبع هيفو ؛ ركاسع نبأ هجرخأو . ىرامغلاو ىوانملاك امهدلق نمو « ىمثيهلاو ىرذنملاك

 ىفو « هيبأ نع ةاورلا يف ظفاحلا هركذي ملو « همجرت نم دجأ مل « ردكنملا نب دمحم نب

 قثوي سيل ' ىبهذلا لاق . ىميمتلا ريهز نب دمحأ نب ىلعو . نوفرعي ال هعامج هيلإ قيرطلا
 . فيعض « ديمح ىبأ نب دمحم هيف اضيأ هجرخم ىقويبلا لاقو ىطويسلا هفعضو ' هب

 فقوملا لهأ ىلإ علطيف ٠ ايندلا ءامسلا ىلإ لجو زع هنلا طبه , ةفرع ةيشع ناك اذإ " (
 « ىسفنب مكسلجم ىواسألو مكيلإ نلزنأل ىتزعو : ىتيب ىلإ نيدفاولاو ىراوزب ابحرم :

 ٠ ىتكئالم اي لوقيو « مئاظملا الإ نولأسي ام مهيطعيو « هترفغمب مهمعيف ةفرع ىلإ لزنيف

 ىلإ مهمامإ نوكيو ٠ سمشلا بيغت نأ ىلإ كلذك لازي الو , مهل ترفغ دق ىنأ مكدهشأ
 مارحلا رعشملا دنع اوفقؤ حبصلا رعشأ اذإف « هليللا كلت ءامسلا ىلإ جرعي الو ؛ هفلدزملا
 " ىنم ىلإ سانلا فرصنيو ٠ ءامسلا ىلإ جرعي مث  ملاظملا ىتح مهن رفغ
 . ركنم ثيدح اذه " : لاقو . ىلهابلا هماما ىبأ نع ركاسع نب هاور : عو ضوم
 ' نيلوهجملا نم دحاو ريغ هدانسإ ىفو
 حئاولو ء عوضوم ثيدح وه لب ' : ( 144/1 ) )77١( مقر ' ةفيعضلا ' ىف ىنابلألا لاق
 هيف لاق « ىلع نب نسحلا همساو ؛ ىزاوهالا ىلع وبأ هتفآ لعلو « هحئال هيلع عضولا

 ' اعيمج تاءارقلا ىفو ثيدحلا ىف باذك : بيطخلا

 : لوقيف ١ هكئالملا مهب ىهابيف ايندلا ءامسلا ىلإ لزني هللا نإ , ةفرع موي ناك اذإ " ( 5
 ترفغ دق ىنأ مكدهشأ , قيمع جف لك نم نيحاض اربغ اثعش ىنوتأ  ىدابع ىلإ اورظنا
 : لجو زع هللا لوقي : لاق . ةنالفو نالفو ٠ قهري ناك نالف بر اي : ةكئالملا لوقتف ٠ مهل

 نم رانلا نم قبتع رثكأ موي نم امف : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق . مهل ترفغ دق

 " ةفرع موي

 حرش ىف ىوغبلاو « ' دئاوفلا ' ىف ىفقثلا جرفلا وباو " ديحوتلا ' ىف ةدنم نبا هاور : فيعض
 .اعوفرم رباج نع هنسلا

 اذه قوزرم ٠ لصتم حيحص دانسأ ' : ىفقثلا لاقو ' نسح لصتم دانسأ اذه " : ةدنم نبا لاق

 " ةقث ىلهابلا نمحرلا دبع نب هحلط ىلوم قوزرم ركب وبا وه

 تاقثلا يف نابح نبا لاق نكل ' : ( ٠ )7١/ ١175 ( 579 ) مقر ةفيعضلا ىف ىنابلألا لاق

 . هقايس ضعب ىف فلوخ لاقو ' هتدهع نم ءىرب انأ ' هميزخ نبل لاقو ." ءىطخي



 ةرمعلاو جملا لئاضل قل

 .( ميهاربا ىبأ لعف اذكد نكلو , عئافت الو وضت ة1كنأ ملعأل ودإ ).87س
 ىف عناق نبا هجرخا :  570م )1٠١( مقر ' ةفيعضلا ' ىف ىنابلالا لاق :ركنم
 لوسر نأ : ىراصنألا هللا دبع نب رباج نع ةديبع ىبأ ريبزلا نب ةعاجم ثيدح
 . هركذف . . . لاقو ىكب مث ؛ ملتساو « اعبرأ ىشمو لوره ةكم مدق امل يم هلل
 .هعفر ركنم ثيدحلاو . فيعض اذه ةديبع وبأ ٠ فيعض دنس اذكهو ' : تلق
 نكلو : هلوق نود ' نيحيحصلا ' ىف روهشم هنا امك رمع لوق نم هنأ حبحصلاو
 . ( كتلبق ام كلبقي كك هللا لوسر تبأو نأ ةلول ) : اهلدب لاقو .

 ةربقم امهو  ةنجلا ىف نآرشنيو امهفارطأب ناذخؤي ؛ عيقبلاو نوجحلا
 . ( ةنيدملاو ةكم

 ٠ ةعوضوملا ثيداحألا ىف ةعومجملا دئاوفلا ' ىف ىناكوشلا لاق : عوضوم
 . '"جيرختلا " بحاص هل ضيبو ؛ "فاشكلا" بحاص هركذ - : ١!5ص

 * ةعوضوملا ثيداحألا ىف ةعومجملا دئاوفلا ' ىف ىناكوشلا لاق ء عوضوم
 ' ىف نابح نباو « ' كلام بئارغ ' ىف ىنطقرادلاو ؛ ىدع نبا هاور : ١١"ص
 ' تاعوضوملا ' ىف ىزوجلا نباو ' ءافعضلا

 . ( نآرقلاب ةنيدملا تحتفو , فيسلاب ىوقلا تحتنا
 . ةسلابز نب نسحلا نب دمحم هيفو . ةشئاع ثيدح نم ىلعي وبأ هجرخأ :رلطاب
 كلام لوق اذه امنإ ركنم اذه : لبنح نبا دمحأ لاق ء باذك : دواد وبأأ هلع لاق

 . امزج عوفرم ريغ ثيدحلاو . لطاب : هنع ظفاحلا لاقو . هعفرف

 )١( لج ةعيرشلا هيزنت 317/7 .



 اكل ْ ةرمعلاو جملا لئاصف

 ةعبرأ هيف . بهذ نم اتّشط امين دجوف . مزمز رثسب بلطملا دبع وفه ١.١)
 آقأ الإ هلإ 8: لوألا رطسلا ؛ رطس بوتكم امنم نكو لك ىلع . ناكرأ
 انأ الإ هلإ 8 هللا انأ : يناثلا رطسلاو , هتلق عم ئشلا صخرأ ةكب وذ نايدلا
 نايدلا انأ الإ هلإ 8: كلاثلا رطسلاو , هترثك عم ئشلا ولغأ ةكب وذ نايدلا
 و كولملا هتنزنل كلذ الولو , ةلكألا اهيلع طلسأ و ةبحلا قلخأ ةكب وذ
 وذ نايدلا انأ الإ هلإ 1: عبارلا رطسلاو , هنم نش ىلع ريقف ردق امو ةربابجلا
 بببح نئد امكلذ الولو ؛ نتنلا معيلع طلسأو ةمألا و دبعلا تيمأ ةكب

 .( هبيبح

 رانيد قيرط نم سنأ ثيدح نم ' سودرفلا دنسم ' ىف ىمليدلا هاور : عوضوم
 ىف ةعومجملا دئاوفلا) * ةعيرشلا هيزنت ' ىف قارع نبا لاق 2؟”سنأ ىلوم
 ء ىلوم ىشبحلا سيكم وبأ هللا دبع نبا رانيد ' : )51/١( ةعوضوملا ثيداحألا

 1 ْ تاعوضوملا سنأ نع ىوري : نابح نبأ لاق

 . ( مرحملا جاحلا نإف جاح ىنإ مكدحأ نلوقي 8 )67
 هيلع مكحو . سنأ ثيدح نم ' سودرفلا دنسم ' ىف ىمليدلا هجرخأ_: عوضوم
 نسيبي ما " : (173/؟) ' ةعيرشلا هيزنت ' ىف قارع نبا لاق . ىطويسلا عضولاب
 . ' ملعأ ىلاعت هللاو ٠ مهفرعأ مل نم هدنس ىفو « هتلع

 رحبلا تحت نإف ؛ هللا ليبس ىف زاغ وأ رمتعم وأ , جاح الإ ردبلا بكوبال 57
 0 . (ارحب راثلا تحتو . ارأن
 " ىف ىنابلالا هفعضو ء ورمع نبا نع دواد وبأ هاور .: فيعض
 مقر ١ عماسجلا فيعضاو (3075) "ءاورإلا "و (؛024) مقر " ةفيعضلا

 , (ة064)

 . ( نآرقلاو نكرلا عفري ىتح . ةعاسلا موقتال 4
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 " عملجلا فيعض " ىف ىنابلالا هفعضو ٠ رمع نبا نع ىزجسلا هاور : فيعض

 . (30175) مقر

 . ) مارحإب الآ تقولا اوزواجتال (ْ 56

 " ىف ىنابلالا هف عضو . سابع نبا نع ' ريبكلا "ىف ىناربطلا هاور: فيعض

 . (١587ا/ ) مقر ' عماجلا فيعض

 كلأسأ ىنأ ممللا : لاق نمك , اكلم نوعبس ىناميلا نكرلاب لكو ) .15
 ةرخآلا ىفاو , ةنسح ايندلا ىف انتآ انبر ! , ةوخآلاو ايندلا ىف ةيئاعلاو وفعلا

 امنإف . دوسالا نكولا ضواف نمو . نيمآ : لاق .؛ رانلا باذع افقو , ةنسح

 ( نمحرلا دب ضواكب

 "عماجلا فيعض ' ىف ىنابلالا هف عضو ٠ ةريره ىبأ نعهجام نبا هاور_:فيعض
 . ( 755900) " ةاكشملا خيرخت * و ١١5٠( ) مقر

 ( ةفرعب ةئرع موب موص نع عهف )617

 ىبيأ نع ”كردتسملا" ىف مكاحلاو ٠ هجام نباو دواد وبأو « دمحأ هاور : فيعض

 . ( 50457 ) مقر . ' عماجلا فيعض " ىف ىنابلألا هف عضو « ةريره

 .( جاحلا لبق ةرمعلا نع ىهن ).1

 مقر' عماجلا فيعض " يف ىنابلالا هف عضو ؛ لجر نع دوادوبا هاورم فيعض

(5054). 

 .( فعض ةئامعبس هللا ليبس ىف ةقفنلاك . جحلا ىف ةقفنلا 4

 ىف ىنابلالا هف عضو «ةديرب نع ءايضلاو ٠ " هدنسم " ىف دمحأ هاور > فيدعض

 . )580١5( مقر * عماجلا فيعض



 ؟1/ ةرمعلاو ححلا لئاضف
 ا اال بلا ااا اوال

 م

 . هفرعأ ال ىعبضلا ريهز وبأ هيف فيعض " ىبهذلا لاق

 .'همجر د نم دجأ مل ' : ىمثيهلا لاقو

 ٠ ةدابع ةبعكلا ىلإ رظفلا) (.

 هف عضو ' عماجلا "ىف ىطويسلا هف عضو . ةشئاع نع خيشلا وبأ هاور : فيعض

 .( ٠٠١5 ) مقر ' عماجلا فيعض "' ىف ىنابلالا

 . لميلس نب رفاز هيف ' : ( 7515 /3 ) " ريدقلا ضيف ' ىف ىوانملا لاق
 . هثيدح ىلع عباتيال : ىدع نبا لاق ' ءافعضلا ' ىف ىبهذلا لاق

 : لاق نم هللا محرو
 ضيوعت رهدلا ىف هنما تا وفل امف .« ١ رظنم هللا ةبعك نم اولت جاو اوف ق

 ضي ب اهراونأب انيلايل لكو «2 اعضاوت س ابللا د وس تسبل دقو

 رحنب اجابث , ةيبئتلاب اجاجع نك . دمحمايب : لاقف ليربج ىناقأ) ١

 .( ندبلا

 .رمع نبا نع " هيلامأ ' ىف رابجلا دبع ىضاقلا هاور : فيعض

 : ليخلا لاق رابجلا دبع .ىضاقلا هيف " (1//49) ' ريدقلا ضيف ' ىف ىوانملا لاق

 هبو . هنع ةياورلا لحت ال ةعدبلا ىلإ عاد هنكلو ٠ هثيدح ىف ةفث ناكو « هنع تبتك

 . "ثيدحلا فعض

 . 74/١ (75) مقر ' عماجلا فيعض " ىف ىنابلألا هف عضو

 ”٠ اجاجت اجاجع نك . دمحم اب لاقف لبربج ىناتأ) (.

 . د الخنب بئاسلا نع ءايضلاو " هدنسم ' ىف'دمحأ هاور_: فيعض

 هنكل ةقث قاحسإ نبا هيف : ىمثيهلا لاق " : )15/١( ريدقلا ضيف ىف ىوانملا لاق
 . "سلدم



 ةرمعلاو جملا لئاضق 4*7

 . /ه/١ (/7) مقر ' عماجلا فيعض ' يف ىنابلألا هفعضو

 نم جرخ . لابل ةثالث وأ مايأ ةثالث راسف , هلهأ نم جاحلا جوخ آذإ ) . ”٠١
 هاسك .اتبم نفك نمو تاجرد همايأ رئاس ناكو . همأ هتدلو مويك هبونذ ش

 بارتلا هبلع اذح نمو , هبونذ نم جرخ , اتبم لسغ نمو : ةنجلا بابث نم هللا

 . ( لابجلا نم لبج نم هنازيم ىف لقثأ ةوبه لك هل تناك , هربق ىف

 ىنابلألا هيلع مكحو ١ رذ ىبأ نع ناميإلا بعش ' ىف ىقهيبلا هاور . عوضوم
 , 9١ه - 4/١ (©ا/7) مقر " عماجلا فيعض " ىف عضولاب

 .( ةمايقلا موب ارون كل ناك . رامجلا تمر اذإ).١ .

 " عماجلا فيعض " ىف ىنابلالا هئعضو : سابع نبا نع رازبلا هاور_: فيعض

 . (129) مقر

 ©٠٠. ررشلا : هل لاقي ايداو كلانه نإف , ىنم نم نيبشخألا نيب تنك اذإ) ,

 ايبن نوعبس اهتحت رس هبو (.

 ىنابلالا هفعضو . رمع نبا نع " ننسلا ' ىف ىقهيبلاو ىئاسنلا هاور . فيعض

 مقر ' عماجلا فيعض ' ىف )7807( ١/351 .

 نأ لبق كل رقغتسي نأ هرمو . هحفاصو هيلع ملسف جاحلا تيقل اذإ) 5

 .( هل روفغم هنإف , هتبب لخدي

 . ٠ هنسحل ىطويسلا زمرو ء مع نبا نع ' هدنسم " ىف دمحأ هاور : عوضوم

 نمحرلا دبع نب دمحم هيفف « لاق امك سيلو " : ' ريدقلا ضيف ' يف ىوانملا لاق

 (57”' ىمثيهلا ظفاحلا هفعضب مزج نممو « هوفعض : ىناملسلا

 . 777/١ (7/49) مقر * ةفيعضلا ' يف ينابلألا عضولاب ثيدحلا ىلع مكحو



 قل ةرمعلاو جملا لئاضف
 م بس يح نجوا

 ىدح يزاغلا ةوعدو , مجرب ىتح جاحلا ةوعد:؛ درت 8 كاوعد مبوأ) . ٠

 مرسأو , بيغلا رهظب هيخأل خألا ةوعدو . اربي ىتح ضيرملا ةوعدو , ردصب
 .( بيغلا رمظب هيخأل خألا ةوعد ةباجإ تاوعدلا ءالؤم

 هفعض . سابع نبا نع ' سودرفلا دنسم ' يف يمليدلا هجرخأ . عوضوم

 . ' ريغصلا عماجلا ' ىف ىطويسلا

 : يراخبلا لاق : يبهذلا لاق « يراوحلا ديز نب نمحرلا دبع هيف " : يوانملا لاقو
 )3 هوكرت

 . 749/١ (861) مقر ' عماجلا فيعض " يف ينابلألا عضولاب ثيدحلا ىلع مكحو

 لام وأ لولغ وأ ةقرس وأ ةنايخ نم ةقفن؛عبرأ يف نلبقب ل عبوأ ).

 . ( ةقدص الو داهج الو ةرمع 8و جح يف « ميت

 يدع نبأو « السرم لوحكم نع ' هننس ' يف روصنم نب ديعس هجرخأ : فيعض
 . رمع نبا نع ' لماكلا ' يف

 يف و « هنسحل فلؤملا زمر ' : (؛55/1) " ريدقلا ضيف ' يف : يوانملا لاق
 . ' هوفعضو هوكرت : يبهذلا لاق ميكح نب رثوك ' دنسملا
 . 754/١ (466) مقر' عماجلا فيعض ' يف ينابلألا هفعضو

 ناسل هل مفذشم عفاش ةمايقلا موي هنإف ؛ اريخ رجحلا اذه اودهشأ )
 . ( هملتسا نمل دهشب . ناتفشو

 . ةشئاع نع ' ريبكلا ' ىف ىناربطلا هاور : فيعض

 . لوهجم وهو دابع نب ديلولا هيف نأب . هريغو يمثيهلا هلعأ دق ' : يوانملا لاق
 3 0 تاقث هلاجر ةيقبو /ك١ : عام

 . 787/١ (480) مقر ' عماجلا فيعض ' يف ينابلألا هفعضو

 )١( * يوانملل " ريدقلا ضيف ١/2510 . )١( " ريدقلا ضيف " ١/459 .
 ريدقلا ضيخ“ (؟) " ١//1اه .
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 .ردسو ءامب هولسغاو , اهيف مرحأ نيذللا هببوث يف مردملا اولسغا) ٠.

 موي ثعبي هنإف ؛ هسأر اورمخت الو  بيطب هوسمت الو , هبوث يف هونئكو

 . ( امرحم ةمايقلا

 " عماجلا فيعض ' يف ينابلألا هفعضو . سابع نبا نع يئاسنلا هجرخأ : فيعض

 يتلا ةدايزلا نودب تبث دقو - )©٠١١( مقر ' ءاورإلاو " و )٠١86( 501/١ مقر

 5 رد سو ء امب هولسغاو " : لبق

 ١ ) نآرقلاب ةنيدملا تحتتفاو , فيسلاب ىرقلا تحتففآ ( .

 . ةشئاع نع ' ناميإلا بعش ' يف يقهيبلا هاور :_فيعض

 ك-لز وهو ء هنسحل فنصملا زمر " :70/1) ' ريدقلا ضيف " يف : يوانملا لاق

 دقو « كلام لوق نم اذه امنإ ٠ ركنم ثيدح اذه : دمحأ لاق : يبهذلا لاق دقف ؛

 ' ءافعضلا ' يف لاقو . ىهتنا . ابا ذك ناكو - ةلابزنبا ينعي - خيشلا اذه تيأر

 نبا لاقو : ركنم اذه : ' نازيملا ' يفو ٠ باذك وه : دواد وبأو نيعم نبا لاق :

 وههو « ةلابز نب نسحلا نب دمحمب فورعم ثيدح اذه نإ : " ناسللا ' يف رجح

 ش . "مهتم كورتم

 )١851(. مقر " ةفيعضلا "و )٠١85( مقر " عماجلا فيعض "' يف ينابلألا هف عضو

 نم ءايبنألا لوق و يلوق لضفأو , ةفرع موي ءرملا ءاعد ءاعدلا لضفأ) ١7.

 هديب . تيمبو ىبحي دمحلا هلو كلملا هل , هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ 8 : يلبق

 .. ( ريدق ءيش لك ىلع وهو ريخلا
 ينابلألا هف عضو ؛ةريره ىبأ نع " ناميإلا بعش ' يف يقهيبلا هجرخأ :_فيعض
 . 515/١ (١١١ا/) مقر ' عماجلا فيعض " يف



 ف ةرمعلاو جملا لئاضل

 رسانلا امنيب , هودقفت نأ كشوب مكنإف ؛ رجحلا اذه مالتسا اورثكأ ) "١ ١.

 ةنجلا نم ائيش كرتي ال هللا نإ , هودذف دقو اوحبسأ اذإ هب نوفاوطي ةلبل تاذ

 . ( ةمايقلا موب لبق اهيف هراعأ الإ ء ضرألا يف

 ' يف ينابلألا هفعضو « ةشئاع نع ' سودرفلا دنسم ' يف يمليدلا هاور :_فبعض

 . )١١١١( 558/١ مقر ' عماجلا فيعض

 . ( فاوطلا يف ١ و عساو ٠ بكانملا نع اوفشكا 5

 ينابلألا هف عضو ٠ السرم باهش نبا نع ' ريبكلا ' يفيناربطلا هاور : فيعض
 . 3740- 545/١ (١؟72) مقر ' عماجلا فيعض ' يف

 ١. جاحلا هل رفغتسا نملو  جاحلل رذغا مهللا) ( .

 مكاحلا هجرخأ اذكو « ةريره ىبأ نع ' ناميإلا بعش ' يف يقهيبلا هاور :_فيعض
 ٠ بيطخلاو يقهيبلا هدروأ هقيرط نمو .

 ريدقلا ضيف " يف يوانملا لاق ' )/٠١1( : ” طر ش ىلع حيحص : مكاحلا لاق

 يضاقلا اكيرش هيف نأب هب ةعتو « ملسم ٠ لعباتملا يف الإ ملسم هل ج رخو ملو ' .
 مقر ' ةفيعضلا " يف ينابلألا هف عضو )17؟١( ١/57" .

 رسأر اهب مسمف ء اهب طبهذ ةنجلا نم ةتوقايب لزنب نأ ليوبج ومأ) 7

 . ( امرح راص اهرون غلب ثيحف ؛ هنم رعشلا رئانتف مدآ

 عضولاب هيلع مكحو « الضعم دمحم ىن رفعج نع بيطخلا هاور :_عوضوم
 . 5817/١ (١؟54) مقر ' عماجلا فيعض ' يف ينابلألا

 فوطت نأ لبق ضيحتف موقلا عم جحت ةأرملا ؛ نيريمأب اسيلو ناريمأ ) ١١
 لجولاو , اهورمأتسب ىتح !ورفنب نأ اهباحصأل سيلق . ةرابزلا فاوط تيبلاب
 . ( اهلهأ رمأتسي ىتح عجرب نأ هل سبلق , اهيلع ىلصيف ةزانجلا عبتب



 ةرمعلا : جحلا لئاضل فش

 ميعن وبأ و رازبلا اذكو ٠ رباج نع ' هيلامأ ' يف يلماحملا هجرخأ :_فيعض

 . ىطويسلا هفعض ىلإ راشأو . رباج نع مهلك يمليدلاو
 هب درفت : ' نازيملا * يف لاق : (١ةد/؟) ' ريدقلا ضيف ' ىف : يوانملا لاق

 يميقفلا نم رخآ هقرس دقو ؛ عضولاب مهتم ورمعو . يميقفلا رافغلا دبع نب ورمع .

 يليقعلا هجرخو ٠ عضولاب ْمُهّنُم ورمع : ناطقلا نبا لاقو . هنم هقريهميقفلا وأ
 نسم هريغو نايفس ىبأ ىلع هرادمو : ' حماطملا " يف لاق « ةريره ىبأ ثيدح نم
 . مهب جتحُي ال نيذلا ٠ ءافعضلا

 . 557/١ (١؟8؟) مقر ' عماجلا فيعض " يف ينابلألا هفعضو

 ١1178, هنع حدف ,كيبأ دلو ربكأ تنأ) ( :

 فيعض ' يف ينابلألا هفعضو ءريبزلا نبا نع يئاسنلاو دمحأ هاور : فيعض

 . )١57١( مقر ' عماجلا

 . ( اهنمثأو اهلغأ , هللا ىلإ اياحضلا بحأ نأ 65

 فسيعض ' يف ينابلألا هفعض.و . لجر نع " هننس " يف يقهيبلا هاور :_فيعض

 . هيكل مقر " هفيعضلا "و فرلذ ()؟50) مقر "' عماجلا

 ٠٠٠ اهنمسأو اهالغأ , اباحضلا لضفأ نإ) 001

" 
 عماجلا فيعض " يف ينابلألا هفعض و ؛ لجر نع مكاحلاو دمحأ هاور : فيعض

ِ 

 . 75/79 (0894) مقر

 باطخلا نب رمعب ىهابو , ةماع ةئرع موب سانلاب هتكئالم ىجاب هللا نإ ١١

 رقي وهو الإ ناطيش ضرألا يف امو رمع رقوي وهو الإ كلم ءامسلا يف امو , ةصاخ

 . (رمع نم



 0 ةرمعلاو ع ! لئاضف

 ء سابع نبا نع ' تايهولا ' يف ىزوجلا نباو ركاسع نبا هجرخأ : عوضوم
 . 7/9/7 )//١51( مقر " عماجلا فيعض ' يف ينابلألا عضولاب هيلع مكحو

 اص نيح هغاصو ,ضرألاو تاومسلا قلخ موب تيبلا اذه موح هللا نإ ).1"”

 امنإو . يلب دحأل لحب ال هنرلو , مارح تاومسلا نم هلابح امو رمقلاو سمشلا

 . ( ناك امك داع مث , راهن نم ةعاس يل لح

 هف ءضو ؛ سابع نبا نع ' طسوألا " و ' ريبكلا ' يفيناربطلا هاور : فيعض

 . 417/7 )١50١( مقر " عماجلا فيعض ' يف ينابلألا

 | . ( نيئئاطلاب ىهابب ىلاعت هللا نإ).١ 7"

 . ةشئاع نع * ناميإلا بعش ' ىف يقهيبلاو ' ةيلحلا ' يف ميعن وبأ هاور : فيعض

 " ريدقلا ضيف " يف ىوانملا لاقو ' ريغصلا عماجلا " يف يطويسلا هف عضو

 الإ هنع الو ؛ ريشب نب دئاع الإ ءاطع نع هوري مل : ميعن وبأ لاق " : (379/5)
 " يشب هتثيدح سسيل : ريسمن نبا لاق كامسلا نباو . ها . كامسلا نب دمحم

 . )١585( 720١/7 مقر " عماجلا فيعض " يف ينابلألا هف عضو.

 ىبلبو . نذؤملا نذؤي ؛ مهروبق نم نوجرخي نيبلملاو نينذؤملا نإ ١١١) ؟

 . ( وبلملا
 ' يف ينابلألا هف عضو « رباج نع " طسوألا "ىف يناربطلا هاور : / دج فيعض

 . 973/7 (11755) مقر ' عماجلا فيعض

 . ( ةاشملا قنتعتو : جاجحلا باكر مفاصتل ةكئالملا نإ 5

 . يطويسلا هفعض و ' ةشئاع نع ٠ ' ناميإلا بعش ' يفيقهيبلا هاور : عوضوم
 هجرخم نأ ٠ فلؤملا عينص ةيضق : ("57/7) " ريدقلا ضيف ' يف ىوانملا لاقو

 فعض هيف د انسإ اذه : هلوقب هبقعت لب ؛ هفالخب رمألاو هيلع تكسو هجرخقهيبلا
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 هيف نأ هفعض ببسو ٠ فرصتلا ءوس نم همالك نم كلذل هفذحف « هترابع هذه

 نإو « يدع نبأ لاق امك ثيدحلا قرسي وهف " لا مجلا * ناك ن إف ؛ سنوي نب دمحم

 عا ضوف "ىشرقلا ' ناك نإو ٠ يدزألا لاق امك ثيدحلا كورتمف ' ىبراحملا ' ناك

 . نابح نبا لاق امك باذك

 )١784( ١76/١ مقر " عماجلا فيعض " يف ينابلألا عضولاب هيلع مكحو

 جوجأي جوزخ دعب , لخنلا نوسرغيو نورمتعيو نوجحيل سانلا نإ 57

 : ( جوجأمو

 ةهدميخللا

 . 758/7 (1794) مقر " عماجلا

 ١ .) هلل مرحف مارح , ههاضع و جو ديم نإ ( .
 "يف ينابل الا هفعضو « ريبزلا نع ءايضلاو دواد وبأو دمحأ هاور : فيعض

 . ( رجحلا يف ليعامسإ ربق نإ

 فيعض ' يف ينابلألا هفعضو ةشئاع نع " ىنكلا ' يف مكاحلا هجرخأ : ففيعض

 . 758/7 )١50( مقر " عماجلا

 ام لك نم اولحت نأ , ةرمجلا متيمر متنأ اذإ مكل صخر موي اذه نإ 65

 امرح مكرص تببلا اذهب اوكوطت نأ لبق متيسمأ اذإف . ءاسنلا الإ هنم متمرح

 . ( هجاوفوطت ىتح ةرمجلا اومرت نأ لبق مكتئيمك

 هفعضو « ةملس مأ نع " كردتسملا " يف مكاحلاو دواد وبأو دمحأ هاور : فيعض

 . )٠١١4( مقر ' ةفيعضلا " و )٠١74( مقر " عماجلا فيعض ' يف ينابلألا



 ةماقإل ؛ رامجلا يمرو . ةورملاو افصلا نيب . تيبلاب فاوطلا لعج امنإ ١.)
 . ( هللا ركذ

 لاقو « ةشئاع نع ' كردتسملا ' يف مكاحلاو ىذمرتلاو دواد وبأ هاور : فيعض

 ظ .ملسم طرش ىلع حيحص : مكاحلا
 نبإ هفعض : حارمصلا دايز يبأ نب هللا دبع هيف نأب ضرتعاو : يوانسلا لاق

 رم ىئاسنلا اذكو « نيعم (0

 جيرخت*“"و. 1/ (؟50١) مقر * عماجلا فيعض " يف ينابلألا هفعضو

 . (53514) " ةاكشملا

 رهظي ملف . ةربابجلا نم هقتعأ هللا نأل ؛ قيتعلا تيبلا يمس امنإ ) . ١"

 " ناميإلا بعش ' يف يقهيبلاو ' كردتسملا " يف مكاحلاو « يذمرتلا هاور :فيعض

 . يبهذلا هرقأو . ملسم طرش ىلع : مكاحلا لاقو « ريبزلا نبا نع

 هلاجر ةيقبو « ةمئألا هفعض « ثيللا بتاك حلاص نب هللا دبع هيف ' : يوانملا لاق

 (97 ١ تافث

 . 5١1/9 (؟058) مقر ' عماجلا فيعض " يف ينابلألا هفعضو

 نإو «ضرألا اهنم تدم مث , تيبلا عضوم ضرألا يف تعضو ةعقب لوأ ١)

 . ( لابجلا هنم تدم مث , سيبق وبأ ضرألا ىلع ىلاعت هللا هعضو لبج لوأ

 ىطويسلا هفعضو ٠ سابع نبا نع " ناميالا بعش ' يف يقهيبلا هاور :_فيعض
 ظ " ريغصلا عماجلا ' يف

 " يشرقلا نالجع نب ىلع نب نمحرلا دبع هيف " : يوانملا لاق

 )١( " ريدقلا ضيف " 07/4/97 .

 )١( ' ريدقلا ضيف " 074/9 .



 هل قاس مث « ظوفحم ريغ هثيدحو « ةلأهج هيف : يليآعلا نع " نازيملا ” .يف ناد

 " فرعي ال نم اضيأ هيفو « ربخلا اذه

 راك ملا مما قر عماجلا فيعض ' يف ينابلألا هفعضو

 ١7) مانملا يف يبنلا ايّورو نآرقلاو « نكونأ : خفر ام لوأ ( .

 هفعضو« اغالب جاس نب نامثع نع " ةكم خيرات " يف يقرزألا هجرخأ : فيعض

 . 558/7 )١51( مقر ' عماجلا فيعض ' يف ينابأألا

 ىسفو ( ئرب الإ ةجاع بحاص هب وعدب ام ؛ مزتلم ماقملاو نكرلا نيب ) .* 4

 نم لجو زع هللا اعد نم ؛ مزتام ماقملاو نكولا نيب ) : اضيأ يناربطلل ةياور

 ٠ ( هنع هللا جرف « مغ يذ وأ ةبرك يذ وأ ةجاح يذ

 يف ينابلألا هفعضو . سابع نبا نع " ريبكلا ' يف يناربطلا هاور : اده فيعض

 ٠ " ادج فيعض ' : لاقو ١5/8 (78019) مقر " عماجلا فيعض '

معلا يف ديؤت امهنيب ام ةعباتم نإف ؛ ةرمعلاو جحلا نيب اوعبات ) . 5
 ر

 : ( ديدحلا ثبخ ربكلا يفنب امك ,مدآ يفب نم بونذلا يففتو , قزرلاو

 نبا نع ' ريبكلا " يف يناربطلا و ؛ ' دارفألا " يف ينطقرادلا هجرخأ : فيعض .

 0 م 00

 ٠ ' ىلعي وبأو دمحأ هاورو . بونذلا نايفنيو : لاق هنكلو هجام نبا هاورو

 ' عماجلا فيعض " يف ينابلألا هفعضو " ريغصلا عماجلا ” يف يطويسلا هفعضو

 . 51/8 (7984) مقر

 قضكاو " ريدقلا ضيف " )0(



 افردي ةرمعلاو حبلا لئلاضف

 . ( مكنيد نم اهنإف , مككسانم اوملعت ) 5

 عماجلا " يف يطويسلا هفعضو « ديعس يبأ نع ركاسع نبا هجرخأ : فيعض

 ش " ريغصلا

 ركاسع نبا نم رهشال اجرخم هري مل هنأ . فلؤملا عينص رهاظ ' : يوانملا لاق
 قلبن 0 كا سلا ل[ . .

 . يمليدلاو يناربطلاو ميعن وبأ هجرخأ دق هنأ عم . زومرلا مهل عضوي نمم

 . ”0554/9 (؟5455) مقر ' عماجلا فيعض ' يف ينابلألا هفعضو

 ءاقتلإ دنع ؛ نطاوم ةعبرأ يف ءاعدلا باجتسيو ءامسلا باوبأ مننا ) . ٠

 ةيؤر دنعو : ةالصلا ةماقإ دنعو , ثيغلا لوزن دنعو , هللا ليبس يف فوفصلا

 . ( هبعكلا

 . يطويسلا هفعضو « ةمامأ يبأ نع " ريبكلا " يف يناربطلا هاور : /ده بفيعض

 نادعم نب ريفع هيف : يمثيهلا لاق " : */١54 ” ريدقلا ضيف "يف : يوانملا لاق

 مكاحلا لهاست دقو ,. بيرغ ثيدح : رجح نبا لاقو ٠ ادج هفعض ىلع عمجم وهو

 هاو ارغصم ءافو ةلمهمب ريفع هيف نأب يبهذلا هدرف ٠ هححصف " كردتسملا ' يف

 . " هب درفت دقو ادج

 اذكو ' ادج فيعض ' : ”57/* (؟454) مقر ' عماجلا فيعض " يف ينابلألا لاقو



 ةرمعلاو جملا لئاضل فل

 .؟ دعو
 . ( قافنلا نم ةءارب ٠ مزمز ءام نم علضتلا ) .*4

 هنسحل راثأو ؛ سابع نبا نع ' ةكم خيرات : يف يقرزألا هجرخأ : عوضوم

 * عماجلا فيعض "يف ينابلألا عضولاب هيلع مكحو ' ريغصلا عماجلا " يف يطدويسلا
 ؟ 4ع مدا

5 3 
0 5 0. 

 لل

 . ( ءارقفلا جح ةعمجلا ) 5

 ٠ سابع نبا نع ركاسع نباو " باه شلا دنسم ' يف يعاضقلا هاور : عوضوم
 ء فيعض هدنس : يقارعلا لاق « لتاقم نع يمثاهلا ميهاربا نب ىسيع ثيدح نم '

 ثيدحلا ركنم وه : عمج نع لاقو ٠ اذه ىسيع ةمجرت يف ' نازيملا ' يف ددروأو
 )م ْ

 . " هنع يوارلا اذكو ٠ فيعض لتاقم : يواخسلا لاقو « ىهتنا . كورتم

 هلقن مدقت امك باذكف لتاقم امأ : تلق ' : )١51( مقر * ةفيعضلا ' يف ينابلألا لاق

 . ادج فيعضف ميهاربإ نب ىسيع هنع يوارلا امأو . عيكو نع

 ثيداحألا " يف يناغصلا هركذ اذهلو ' ثيدحلا ركنم ' : يئاسنلاو يراخبلا لاق

 هرقأو ؛« ' تاعوضوملا " يف يزوجلا نبا هلبق نمو ٠ ”ص " ةعوضوملا

 ٠ ١. ) يتمأ ءارقف منغ جاجدلا ٠ اهئارقف جح ةعمجلاو ( .

 رمع نبا نع ' تاعوضوملا ' يف يزوجلا نبا هاور : عوضوم



 شقر ةرمعلاو جملا لئاضف

 ٠4١ .) نيكاسملا جح ةعمجلا (

 ىبأ نب ثراحلاو ٠ ' باهشلا دنسم ' يف يعاضفلاو « * هبيغرت ' هيوجنز نبا هاور : فيعض
 . يقارعلا ظفاحلا ثسيدحلا فعضو « لتاقم تنع ميهاربإ نب ىسيع ثيدح نم مهلك ةماسأ

 (؟568 ) مقر" عماجلا فيعض ' يف ينابلألا و ؛ يوانملا و , ىطويسلاو ؛ يواخسلاو ٠ يبهذلاو

 . (151) مقر " ةفيعضلا "يف عضولاب هيلع مكحو 0/5

 ( ةنسح هريعب هعضي فخ لكب هل , بكارلا جاحلا |.

 . سابع نبا نع " سودرفلا دنسم " يف يمليدلا هاور : _ادج فيعض

 : يبهذلا لاق « هعيبر نب دمحم نب هللا دبع هيف " :: 07/4 " ريدقلا ضيف " يف : يوانملا لاق

 ." هريغ هقثوو ء هفعضو يفئاطلا ملسم نب دمحمو ٠ يدع نب هفعض
 . 3١5/7 ( 71/4 ) مقر" عماجلا فيعض' يف ينابلألا هفعضو

 . بصن وأ بعت هرفس يف هباصأ نإف ؛ اربدمو البقم هللا نامض يف جاحلا ) . 4"

 هيبصت ةرطق لكبو . ةجرد فلأ هفري مدق لكب هل ناكو ٠ هتائيس كلذب هل هللا رفغ

 . ( ديهش رجأ رطم نم
 عماجلا " يف يطويسلا هفعضو « ةمامأ يبأ نع " سودرفلا دنسم ' يف يمليدلا هاور : عوضوم

 ا ناد (؟148) مقر" عماجلا فيعض يف ينابلألا عضولاب هيلع مكحو ؛ " ريغصلا

 . ( مهل رفغ هورفغتسا نإو « مهباجأ هوعد نإ ؛ لجو زع هللا دفو ىزاغلاو جاحلا) 4

 "يف ينابلألا هفعضو « يمليدلا اضيأ هنع هاورو ٠ ةريره يبأ نع ةجام نبا هاور : فيعض

 ١١ هر/؟ (؟ا49) مقر" عماجلا فيعض

0 
 مهاسعد ؛ هللا ناسمض يف ؛ « عمجملاو ؛ هللا ليبس يف يزاغلاو , رمتعملاو ؛ جاحلا ) . 15

 . ( مهاطعأف هولأسو . هوباجأف

 ةعمجلا ميقم : عمجملا )١(



 ةرمعلاو جنا لئاضف 0

 ٠ " ريغصلا عماجلا " يف يطويسلا هفعضو « رباج نع ' باقلألا ' يف يزاريشلا هاور : فيض

 . (1076( مقر“ عماجلا فيعض ' يف ينابلألا و

 . ( فعض ةئامعبس ةقفنلا هيف فْعضَت « هللا ليبس ٌجحلا ) 45

 دنعو « )171١( مقر" عماجلا فيعض * يف ينابلألا هفعضو ٠ سنأ نع هيوميس هجرخأ : فيعض

 . ( ةئامعبسب مهردلا هيف ةقفنلا ؛ هللا ليبس يف جحلا ) ' طسوألا ' يف يناربطلا

 . ( تأدب امهيأب كرضيال ١ ناتضيرف ةرمعلاو جحلا ) 7

 نع ' كردتسملا ' هيف مكاحلاو ء رباج نع ' سودرفلا دنسم ' يف يمليدلا هاورو : فيعض

 . تباث نب ديز

 هجرخأ . فوقوم تباث نب ديز نع ظوفحملاو ٠ فيعض هذنس : رجح نبا لاق ' : يوانملا لاق

 '"".* طقاس هدانسإ ثيدحلا اذه ' حيقنتلا " يف يبهذلا لاقو . ه أ . حيحص دنسب يقييبلا

 . 7١4/7 (؟ا/55) مقر" عماجلا فيعض ' يف ينابلألا هفعضو

 فلخأ اوقفنأ نإو ٠ مهباجأ اوعد نإو . اوطعأ اولأس نع ؛ هللا دقو رامعلاو جاّجحلا ) . ١

 نسم فرش ىلع لهُم لهأ الو . زشن ىلع ربكم ربك ام هديب مساقلا ىبأ سفن يذلاو . مهل

 . ( بارتلا عطقنم هب عطقني ىتح رّبكو هيد نيب ام لهأ الإ ؛ فارشألا

 عماجلا " يف يطويسلا هفعضو ء ورمع نبا نع ' ناميإلا بعش ' يف يقهيبلا هاور : فايعض

 : يئاسنلا لاقو . " ءافعضلا ' يف يبهذلا هدروأ ٠ راكب نب ركب هيف ' يوانملا لاق . ' ريغصلا

 7 هوفغض : يبهذلا لاق ديمح يبأ دمحمو  ةقث ريغ

 . ٠١4/9 (؟ا/54) مقر" عماجلا فيعض * يف ينابلألا هفعضو

 )١( هفرعأ مل نم هيف " عمجملا " يف يمثيهلا لاق .

 )١( " ريدقلا ضيف " 107/8 .

 )"( " يوانملل " ريدقلا ضيف //05* .



 فوك ةريعلاو حبلا لئاضغ

 مهولع فلخُيو ١ اوعد ام مهل بيجتسيو « هولأس ان مهطعي ؛ هللا دفو رامعلاو جاجحلا ) 83

 0. ( مهرد فلأ مهردلا ؛ اوقفنأ ام

 " ريغصلا عماجلا ' يف يطويسلا هفعضو :سنأ نع ' ناميألا بعش * يف يقهيبلا هاور :_فيعض

 . ىوق ريغ يرصمبلا ةمامت : يقهيبلا لاق * : (405 ؛ *) * ربدقلا ضيف * يف يوانملا لاقو

 ناميلس نب هللا دبع نب دمحم اضيأ هيفو ؛ ثيدحلا ركنمك : متاح وبأ لاق اذه ةمامتو . هأ

 . لوهجم هدنم نبأ لاقو " ءاقعضلا ' يف يبهذلا هدرروأ

 . (؟775) مقر“ عماجلا فيعض ' يف ينابلألا هفعضو ثيدحلاو

 لفهأ اياطخ هتدوس ىتح ٠ جلثلا نم اضايب دشأ ناكو « ةنجلا نم دوسألا رجحلا )©

 3 0ئنر ( كرشلا

 ينابلألا هفعضو « سابع نبا نع ' ناميألا بعش " يف يقهيبلاو يدع نباو دمحأ هاور : فيعض

 . ٠١3/7 (؟755) مقر“ عماجلا فيعض- يف

 ضيبأ ناكو « هريغو ةنجلا نم ضرألا يف امو « ةنجلا ةراجح نم دوسألا رجحلا ) ١.
 . ( ئرب الإ ةهاع وذ هّسم ام ؛ ةيلهاجلا سجر نم هّسم امالولو « ءاملاك

 " ريدقلا ضيف ' يف يوانملا لاق سابع نبا نع " ريبكلا * يف يناربطلا هاور : فيعض

 . " ريثك مالك هيفو ىليل يبأ نب دمحم هيفو : يمثيهلا لاق ' : (:03/9)

 . (؟0751) مقر“ عماجلا فيعض* يف ينابلألا ثيدحلا فعضو

 ٠7) ءامسلا نم كلم هب لزن دوسألا رجحلا ( .

 ّيبأ نع يقرزألا هاور : عوضوم ٠ هيلع مكحو ' ريغصلا عماجلا " يف يطويسلا هفعضو

 مقر" عماجلا فيعض " يف عضولاب ينابلألا )7١754( 7١5/7 .

 )١( " اأضيأ سنأ نع ءاج دقو . يوق هنم لوألا هفرط .

 ا لّمؤم لكب زفت لذو عضخاو 2 لزنم:فرشأل انكر ملتساو فط ] رعش



 ةرمعلاو جحلا لئاهف ١ 0 و

 « نيكرشملا اياطخ هتدوس امنإو « ةنجلا تيقاوي نم ءاضيب ةتوقاي دوسألا رجحلا ) .!5*

 .( ايندلا لهأ نم هلبقو هملتسا نمل دهشي ؛ دحأ لثم ةمايقلا موي ثعبي
 عماجلا فيعض ٠ يف ينابلألا هفعضو .٠ سابع نبا نع ' هحيحص * يف ةميزخ نبا هاور : فيعض

 . 3١9/9 (؟0755) مقرت

 . ( [ هيصعي ال نأ ] هللا عياب دقف هحسم نمف « هللا نيمي رجحلا ) 4

 ةمركع نع يقرزألا هجرخأ و . ' سودرفلا دنسم ' يف سنأ نع يمليدلا هاور : عوضوم

 . افوقوم

 ' يف يبهذلا هدروأ « يركسعلا رمع نب ىلع هيف ' : )11١/5( * ريدقلا ضيف ' يف يوانملا لاق

 عضولاب مهتم ' : لاق ساورلا ةملس نب ءالعلاو ٠ يناقربلا هفعض « قودص لاقو ' ءافعضلا

 1١9/5- ١١١ (71770) مقر“ عماجلا فيعض* يف ينابلالا عضولاب هيلع مكحو

 . ( هدابع اهب حفاصي ؛ ضرألا يف يذلا هللا نيمي رجحلا ) ©

 . رباج نع ركاسع نباو «٠ بيطخلا هاور : فيعض
 ةددسش ىبأ نبا ] بنك ريشب نب قاحسإ هيف « حصيال ثيدح : يزوجلا نبا لاق " : يوانملا لاق

 "7" هيلإ تفتلي الف لطاب ثيذح اذه : يبرعلا نبا لاقو « عضي ن دادع يف وه :ينطقرادلا لاقو

 . */1١١ (؟الال١) مقر" عماجلا فيعض يف ينابلألا هفعضو

 ردصي ىتح جاحلا ةوعدو ؛ رصتني ىتح مولظملا ةوعد ؛ نهل باجتسي تاوعد سمخ ) 5

 .« بيغلا رهظب هيخأل خألا ةوعدو « أربي ىتح ضيرملا ةوعدو . لفقي ىتح يزاغلا ةوعدو ٠

 . ( بيغلا رهظب هيخأل خألا ةوعد ؛ ةباجإ تاوعدلا هذه عرسأو

 . سابع نبا نع مكاحلاو ' ناميألا بعش " يف يقهيبلا هاور : عوضوم
 '""كسامتم فيعض : يبهذلا لاق يمعلا ديذي هيفو ' : يوانملا لاق

 . (18255) مقر" عماجلا فيعض* يف ينابلألا هفعضو

 )١( ةكم خيرات يف .
 )(" ريدقلا ضيف " 5907/79 .



 1*7 ش ةرمعلاو حج جملا لئاضف

 . نيدلاونا ىلإ رظنلاو ةبعكلا ىلإ رظنلاو ء فحصملا يف رظنلا ؛ ةدابعلا نم سمخ ) . 5
 . ( ملاعلا هجو يف رظنلاو - اياطخلا طحت يهو- مزمز يف رظنلاو
 هفعضو «٠ ثيدحلا اذه هنع يورملا يباحصلا ركذي ملو ينطق رادلاو « يئاسنلا هاور  فيعض
 7 ا يالا مقر" عماجلا فيعض " يف ينابلألا

 رظنل ١و ؛ ةبعكلا ىلإ رظنلاو . دجاسملا يف دوعقلاو . معطملا ةلق ؛ ةدابعلا نم سمخ ) .
 . ( ملاعلا هجو ىلإ رظنلاو . فحصملا يف
 يف يطويسلا هفعضو ٠ ةريره يبأ نع " سودرفلا دنسم ' يفيمليدلا هاور : | دج فيعض

 "ريغصلا عماجلا

 : يبهذلا لاق يرهنلا عيبرلا نب ناميلس هيفو :  (404/5) ' ريدقلا ضيف ' يف يوانملا لاق
 ش١ * ينطقرادلا هكرت
 . 1/9 (5864) مقر“ عماجلا فيعض * يف ينابلألا هفعضو

 . ( ناضمر نم ًارظفم وأ«جح نم ًالفاق نوكي نأ دبعلا هيلع تومي ام ريخإ 8

 .رباج نع " سودرفلا دنسم ' يف يمليدلا هاور : فيعض
 " يف يبهذلا هدروأ يبلكلا نانج وبأ هيفو " : (431/5) " ريدقلا ضيف ' يف يوانملا لاقو

 هقيرط نمو هنعو ٠ يناربطلا اضيأ هنع هاورو ٠ ينطقرادلاو يئاسنلا هفعضو " ءافعضلا .
 . "ىلوأ ناك . لصألل فنصملا هارغ ولف . احرصم يمليدلا
 . ١41/9 (؟5977) مقر" عماجلا فيعض ' يف ينابلألا ثيدحلا فعض دقو

 وذ هانب يذلا مدرلا دنع ةليل لك ناعمتجي « ّربلا يفسايلإو . رحبلا يف رضخلا ل٠

 مزمز نم نابرشيو « ماع لك نارمتعيو ناّبحيو . جوجأمو جوجأي نيبو سانلا نيب نينرقلا
 . ( لباق ىلإ امهيفكت ةبرس
 نباو ٠ يمليدلا اضيأ هاورو « سنأ نع ' هدنسم ' يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا هاور : ده فيعض

 "يف ينابلألاو' ريغصلا عماجلا ' يف يطويسلا هفعضو ٠" ١ص ' رضنلا رهزلا * يف رجح

 . ١44/7 (5589) مقر" عماجلا فيعض



 ةرمعلاو جملا لئاضف ش 9755

 ١ ميهاربإل هللا هأوب ىتح . حلاص الو دوه هجحي ملف ؛ تيبلا ناكم رثد) ( .

 ةشئاع نع ' بسنلا * يف راكب نب ريبزلا هجرخأ : ادج فيعض ٠ عماجلا ' يف يطويسلا هفعضو
 ريغصلا " .

 يف و زبزعلا دبع دمحم نب ميهاربإ ثيدح نم " : (217/) " ريدقلا ضيف " يف يوانملا لاق و
 ' هاو ميهاريإ : " نإزيملا ٠ هنع اوتكس : يراخبلا لاقو . ريكانم هثيدح ةماع : يدع نبا لاق ٠

 كلام دلج هتروشمبو ' .

 . ' ادج فيعض ' : )١1558( مقر عماجلا فيعض* يف ينابلألا لاقو

 . ( ةئيس نم جورخو ٠ ةنسح يف لوخد ؛ تيبلا لوخد ) 57

 هفعضو « سابع نبا نع " ناميإلا بعش ' يف يقهيبلاو " لماكلا ' يف يدع نبا هاور : فيعض

 . ' ريغصلا عماجلا " يف يطويسلا

 نبا لاقو ٠ ' ءافعضلا " يف يبهذلا هدروأ يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هيفو : يوانملا لاق و
(00) 

 هوفعض : يبهذلا لاق لمؤملا نب هللا دبع هيفو « اباذك ناك : يزوجلا

 . 7/.١5-191 (؟955) مقر" عماجلا فيعض' يف ينابلألا هفعضو

 ( نيتلبقتم ةرمعو ةجحب . هللا دنع نالدعت ؛ ىحضلا نم ناتعكر )

 يطويسلا هفعضو « اضيأ يمليدلا هنع هاورو ٠ سنأ نع ' بوثلا ' يف خيشلا وبأ هاور : فيعض

 . 1448/9 (؟١؟5) مقر-عماجلا فيعض - يف ينابلألا و " ريغصلا عماجلا " يف
 د

 . ( ليربج حانج نم ةنفح مزمز) 4

 "يف ينابلألا ثيدحلا فعضو « ةشئاع نع " سودرفلا دنسم ' يف يمليدلا هاور : ففيعض

 . 1918/9 (؟١ا/4) مقر" عماجلا فيعض

 )١( " ريدقلا ضيف " #/577 .



 قي
 بسس وسو ع هس وص حج اوعي 6

 ناس سم سي سسسسمس بج 1710190 01:9 ا لح ا ا هام د تتهم ببال تادف يوجب
 ةرمعلا و جحا لياضف

 .. ( نميلا لهأ جاحلا نيز) 65

 . " ريغصلا عماجلا ' يف , ط ءدسلا هفعضو ءرمع نبا نع ' ريبكلا * يف يناربطلا هاور :بفسض

 (" اوقثو دق ءافعض هيف نسح هدانسإ يمثيهلا لاق ' : يوانملا لاق و
 . )١80"( مقر" عماجلا فيعض * يف ينابلألا هفعضو

 . ( ةجح نيسمخ نم ريخ هللا ليبس يف ةعاس) .7

 يف ينابلألاو ٠ يطويسلا هفعضو رمع نبا نع « يمليدلا هقيرط نمو ىلعي وبأ هاور : فيعض

 . )5١4*( 7١5/9 مقر" عماجلا فيعض“

 . ( ةلحرلاو دازلا ليبسلا ) . "7

 . رمع نبا نع يزمرتلاو « ' هدنسم ' يف يعفاشلا هاور : فيعض
 . يئاسنلا هكرتو ٠ نيعم نبا هفعض " نازيملا ' يف يبهذلا لاق « يثيللا هللا دبع نب دمحم هيفو '

 '" فنصملا زمرو « ةشئاع نع " هننس ' يف يقهيبلا هاورو

 "" فيعض وهو « ديزي نب ميهاربإ هيف : ' بذهملا ' يف يبهذلا لاق دقف :باوصب سيلو هتحصل
 . (؟؟؟5) مقر" عماجلا فيعض ' يف ينابلألا هفعضو

 ٠) ةمايقلا موي دوعوملا وه دوهشملاو . ةعمجلا مويو ةفرع موي دهاشلا ( .

 مكاحلا لاقو ء ةريره ىبأ نع " هننس ' يف يقهيبلاو ' كردتسملا ' يف مكاحلا هاور : فيعض :

 . (؟471) مقر" عماجلا فيعض * يف ينابلألا هفعضو ء« يبهذلا هرقأو « امهطرش ىلع

 )١( ' ريدقلا ضيف " 51/4 .

 يطويسلا ىنعي (؟)
 )*( ' ريدقلا ضيف " 7355/4 .



 ةرمعلاو جحلا لئاضف 1 *

 ريسيلاب عناق ؛ ففعتم لايع وذ روتسم لجر ؛ ايزاغ حبصأو ١ اجاح تاب نمل ىبوط ) .8

 مه مهنإ هديب يسفن يذلاوف ١ اكحاض مهنع جرخيو : اكحاض مهيلع لخدي « ايندلا نم

 . ( لجو ذع هللا ليبس يف نوزاغلا , نوجاحلا

 عماجلا ' يف يطويسلا هفعضو ٠ ةريره يبأ نع " سودرفلا دنسم " يف يمليدلا هاور : عوضوم

 . " ريغصلا

 دبع نع يرسيدلا ميهاربإ نب قاحسإ هيفو " : (277/4) " ريدقلا ضيف ' يف يوانملا لاق و

 . " قازرلا دبع يف رغصتسا لاقو ' ءافعضلا " يف يبهذلا هدروأ قازرلا

 . ١5/4 (*5151) مقر“ عماجلا فيعض" يف ينابلألا عضولاب هيلع مكحو

 . ( مكديع موي يف ن اضلا مكحبذ نم انبر بجع )

 " يف يطويسلا هفعضو « ةريره يبأ نع ' ناميألا بعش ' يف يقهيبلا هجرخأ : عوضوم

 ش . ' ريغصلا عماجلا

 يبهذلا دروأ ءالعلا نب لبسو « ةجحب سيل : دعس نبا لاق ٠ كيدف يبأ نبا هيفو ' يوانملا لاقو

 هثيداحأ : اضيأ يدع نبا نع " ناسللا ' يفو ريكانم هل : يدع نبا لاق : لاقو ' ءافعضلا ' يف

 ''' ' ءافعضلا ' يف اضيأ هدروأ نمحرلا دبع نب ءالعلاو ء ةظوفحم ريغ

 ٠ 5541(74/6) مقر“ عماجلا فيعض" يف ينابلألا عضولاب ثيدحلا ىلع مكحو

 هب متررما اذإف ٠ ضرألاو تاومسلا هللا قلخ ذنم . هب لكوم كلم يناميلا نكرلا ىلع ) 0١

 ٠ نيمأ : لوقي هنإف . [ رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتآ انبر ] : اولقف:

 . ( نيمأ

 افوقوم هنع ' ناميألا بعش " يف يقهيبلا « اعوفرم سابع نبا نع بيطخلا هاور : اده فيعض

 !"08) مقر ٠ عماجلا فيعض' يف ينابلألاو « ' ريغصلا عماجلا " يف يطويسلا هفعضو ٠

 ضل

 )١( " ريدقلا ضيف * 9/4 1#



 0/1 ةرمعلاو جملا لئاضف

 . ( مكيناع كفو , مكئاسن جح مكيلع ) 7

 " يف يطويسلا هفعضو « السرم لوحكم نع " هننس ' يف روصنم نب ديعس هاور : فيعض
 . 57/4 )8٠١”( مقر" عماجلا فيعض* يف ينابلألا و « ' ريغصلا عماجلا

 . ( رحنلا موي : عفشلاو . ةفرع موي رتولاو . ىحضألا رشع : رشعلا ) . 7
 يف ينابلألا هفعضو ء« رباج نع ' كردتسملا " يف مكاحلاو . " هدنسم ' يف دمحأ هاور : فيعض

 . 77/4 (؟855) مقر* عماجلا فيعض

 5.٠) مايصلا نم ةاكزلا ةلزنمبو . دسجلا نم سأرلا ةلزنمب جحلا نم ةرمعلا (

 يطويسلا هفعضو « سابع" نبا نع " سودرفلا دنسم ' يف لميدلا هاور : /اده فيعض .
 دق ةثالث مهو « دايز ىبأ نب ليعامسإ هيفو ' : ("91/54) ' ريدقلا ضيف ' يف يوانملا لاق و

 فيعض " يف ينابلألا لاقو ' كورتم ينطقرادلا لاق يبهذلا لاق ربيوجو ٠ بذكلاب مهنم لك يمر
 " ادج فيعض " : ثيدحلا اذه نع ("851) مقر" عماجلا

 حجيسامو « ةنجلا الإ ءازج هل سيل روربملا جحلاو ٠ امهنيب ام نارفكت ناترمعلا ) .

 . ( ةريشبت اهب رشبي الإ ؛ ةريبكت نم ربك الو « ةليلهت نم للهو ٠ ةحيبست نم جاحلا
 عماجلا ' يف يطويسلا هفعضو ٠ ةريره ىبأ نع ' ناميإلا بعش " يف يقهيبلا هاور : فيعض

 . " ريغصلا
 ا

0 

 لاجرلا بتك يف مهرأ ملو . مهفرعأ مل ام هيف ' : يوانملا لاقو

 . 74/4 (5854) مقر" عماجلا فيعض ' يف ينابلألا هفعضو

 . ( ايبن نيعبس ربق فيخلا دجسم يف ) .7
 « يطويسلا هفعضو « رمع نبا نع " ريبكلا ' يف يناربطلا هاور : فيعض

 . " تافث هلاجر : يمثيهلا لاقو ' : (459/4) " ريدقلا ضيف " يف يوانملا لاقو
 . 7٠١7/4 (40074) مقر" عماجلا فيعض * يف ينابلألا هفعضو

 )١( " ريدقلا ضيف " 4/*.” --4.” ,



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ٠ م

 '(ةبقعلا ءارو ام الا رحنم ىتم لكو ,رسمحم نطب نع اوعفرار ,فقوم ةفرع لك ) 17

 جيرختو " (4514 ) مقر " عماجلا فيعض " ف عضولاب نابلالا ةبلع مكحو , رباج نع ةحام نبا هاور : عوضوم
 0 ز (1595) مقر " ةلكشملا

 "(تاجح رشع نم لضفأ ةوزغلو , تاوزغ رشع نم لضفأ ةجحل) ١4
 ."ريغصلا عماتلا " ف ىطوبسلا ةفعضو , ةريره ىبأ نع " ناعيالا بعش ” ىف ىققيبلا هاور : فيعض

 تلا من " ه م نتا لا
 رياتملا سيل اهارزاشعا ياش

 ."ةقثب سيل ىئاسنلا

 ١7١١/9 (4335) مقر " عماجلا فيعض " ل ىابلالا ثيدحلا ةفعضو

 ( مرح متنأو مكل داصي وأ , هديصت مل اه , مكل لالح ديصلا محلل 8 ١

 (1558) مقر " عماجلا فيعض " ىف قابلالا هفعضو ىسرم يبأ نع " رييبكلا " ىف قاربطلا هاور -: فيعض

1 

 هما مالا # .٠ 5# 1 ما 1
 لاقو ا هعضلا ق ىيهللا محر أ لا لل ذيع نب اعل هيكر : 555 /5) 5 ١ زرع يال عاف 7” ل ٠

 'مكل داصي وأ هديصت مل اه , لالخ مكل ربلإ ديت مح )
 " ف نابلالا ةفعضو . رباج نع ”كردتسملا * ف مكاحلاو نابح نباو ىذمرتلاو دواد وبأو دمحأ هاذ ١ فيعض

 1 1 ١1١1/8 (4559) مقر " عماجلا ايعض

 ( كداطصي وأ هديصت مل ام , مرح متنأو لالح ربلا ديص محل )و١0

 نع بطنح ني هللا دبع نب بلطملا ىلوم ورمع ىبأ نبا قيرط نم رباح نع "كردتسملا " ىف مكاحلا هاورح:فيعض

 : . بلطملا هالوم

 لاجر نم ناك ناو , هيف فلتخم ورمعو : رحح نبا لاق " : (754/) " ريدقلا ضيف " ىف ىوانملا لاق

 ىسوم ىبأ نع روبزملا ظفللاب قاربطلا هاورو هأ . رباج نم اعامس هل فرعن ال : ىذمرتلا لاق ةالومو , نيحيحصلا

 دبع نب بلطملا نع روبزملا ظفللاب ئطقرادلا هاورو « فيعض وهو وهو ىمسلا نب فسوي هيفو " : ىمثيفا لاق

 لاقو . دعس نبا هفعضو , فلؤملاو ةعرز وبأ هقثو بلطملاو :" ةرصتخم" ىف قايرغلا لاق , رباح نع بطنح نبا هللا

 (0755) مقر عماجلا فيعض ىف قابلالا ثيدحلا فعضو . هيف رظني هالومو , لسرم ةثيدح ةماع -: متاح وبأ

 .دلإوأ

 -: فيعض ( ةجح نيعبرأ نم ىلا بحأ هللا ليبس ىف ةوزغلا )-(18؟)

 ” ىف نابلالاو , ىوانملاو , ىطويسلا ةفعضو ,السرم لوحكم نع "ايراد خيرات" ف قالرخلا رابجلا دبع هجرخأ

 )٠0074( مقر * عماجلا فيعض

 . فيعض (ةنيدملا ىمرحو , مرح ىنب لكل) -(18*)

 ماجا فيعض" ىف قابلالا ةفعضو , ىرانملاو , ىمديهلاو ىطريسلا هنسحو , سابع نبا نع "هدنسم " ىف دمحأ هاور

 ء55/ه (4ا7ةر مقر "

 هنود " حيحصلا" قف هتدروأ كلذلو « ءانصسلا نودب حيحص ثيدحلا" : ١57/4 عماجلا فيعض ىلع قيلعتلا ف قابلألا لاق '



0 0000 ااا ا دادس
 ك

 ٠ ( اههجو يف الإ مارحإ ةأرملا ىلع سيل ) -4

 . رمع نبإ نع 'هننس' يف يقهيبلاو 'ريبكلا' يف يناربطلا ءاور : فيعض

 - يناربطلا قيرط يأ- هيفو ”يمثيهلا“ لاق : (585.- 778/6) *ريدقلا ضيف" يف يوانملا لاق
 يف يبهذلا لاق ٠ "هننس“ يف يقهيبلا هاورو «٠ فيعض وهو يماميلا دمحم نب بويأ

 هعفرب درفت ينطق رادلا نعو :هريغو نيعم نب هفعض لمجلا وبأ دمحم نب بويأ هيفو:”بذهملا'

 افوقوم ىوري امنإو هعفر ىلع عباتيال يليقعلا نع " ناسللا" يفو هفقو باوصلاو : هذه بويأ

 بويأ هيف نأب ''رصتخم "يف ينايرغلا هبقعتو ء رمع نيإ نع روكذملا ظفللاب ينطق رادلا هاورو

 ملو هخيرات يف يراخبلا هاورو . هب سأبال : متاح وبأ لاق ٠ ةماميلا يضاق لمجلاوبأ دمحم نبإ

 ثيدحلا فعضو ٠ ئشال: نيعم نبإ لاقو ثيدحلا ركنم : لاقف ةعرزوبأ امأو ٠ هفعضي

 ٠ (489:97)مقر 'عماجلا فيعض' يف ينابلألا

 لايل ثالث رفاست نأ ةأرملل لحي الو اهجوز نذإب الإ جحلا ىلإ قلطنت نأ ةأرملل سيل) -5

 )١( ٠ ( هيلع مّرَْحَت مرحم وذ اهعمو الإ
 مقر 'عماجلا فيعض' يف ينابلألا هفعضو « رمع نبإ نع "هننس' يف يقهيبلا هاور :فيعض

 ١ دعم (4300)

 ٠ (ءاد لك نم ءافش مزمز ءام) -5

 ٠ ةيفص نع" سودرفلا ' يف يمليدلا هاور : فيعض

 ٠ (؟) ادج فيعض هدنسو « ةبوسنم ريغ يه رجح نيإ لاق : يوانملا لاق

 ٠ (45075) مقر "عماجلا فيعض "يف ينابلألاو ء« يطويسلا هفعضو

 اذيعتسم هتبرش نإو « هللا كافش هب يفشتست هتبرش نإف ؛ هل برش امل مزمز ءام) -7

 يهو ؛ هللا كعبشأ كعبشل هتبرش نإو ء هللا هعطق كأمظ عطقتل هتبرش نإو « هللا كذاعأ

 ٠ ( ليعامسإ ايقسو ليربج ةمزه

 ٠ سابع نيإ نع " كردتسملا "يف مكاحلاو ينطق رادلا هجرخأ :فيعض

 ٠ يدوراجلا نم ملس نإ حيحص : مكاحلا لاق ( ١5 /5) ”ريدقلا ضيف ' يف يوانملا لاق

 فلتخأ نكل ١ نوقثوم هلاجر : " حتفلا " يف لاقو « نايبلا يف لاطأو هنم ملس : ناطقلا نيإ لاق

 هتياور نأ الإ قودص يدوراجلا : جيرختلا يف لاقف . حصأ هلاسرإو ء هلصوو هلاسرإ يف

 هنع ىوريو ينطقرادلا هفعض :"نازيملا' يف لاق اذه ينانشألا نيسحلا نب رمعو : لاقو٠ ةذاش

 )١( /ه ريدقلا ضيف 4.5



321 
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 مثأ دقلف رمع هتفآ : - يبهذلا ينعأ -لاق ٠ ربخلا اذه اهنم « ايالب بحاصو ٠ باذك هنأ :

 وه هنأب "ناسللا' يف ءدرو هنييع نيإ هاورام لطاب دانسإلا اذهب هنإف ؛ هيلع هتوكسب ينطقرادلا
 ٠ ينطفرادلا ميثأتب مثأ يذلا
 ٠ 75/0 (499/4) مكر 'عماجلا فيعض' يف ينابلألا ثيدحلا فعضو

 هللا هعبشأ عوجلوأ « هللا هافش ضرمل هبرش نم ؛ هل برش امل مزمز ءام) -4
 ٠ ( هللا اهاضق ةجاحلوأ .

 "عماجلا فيعض' يف ينابلألا هفعضو رباج نع "بطلا" باتك يف يرفغتسملا هاور : فيعص
 ٠ (؛5170) مقر
 دمحم سفن يذلاو -ةبعكلا ينعي- كتمرح مظعأو كمظعأام كحير بيطأو كبيطأام) -5
 . ( اريخ الإ هب نظي نأو همدو هلام كنم ةمرح هللا دنع مظعأ نمؤملا ةمرحل هديب

 "عماجلا فيعض' يف ينابلألا هفعضو ءرمع نيإ نع هجام نيإ هجرخأ : فيعض
 .٠ دكه ( ةدحح) مكر

 . (ديع موي يف رحني ريحن نم ىلاعت هللا يلإ بحأ ئش يف قرولا تقفنأام) -
 سابع نيإ نع' هننس' يف يقهببلاو ٠ يدع نيإو « "ريبكلا "يف يناربطلا هاور : فيعض
 نامرهق رانيد نب ورمع هيفو : (4؟4/5) "ريدقلا ضيف' يف يوانملا لاقو٠ يطويسلا هفعضو
 حصيال ثيدح : يزوجلا نبإ لاقو هفعض ىلع قفتم :'ءافعضلا' يف يبهذلا لاق ؛ ريبزلا لآ
 ميهاربإ هيفو ينطقرادلا هاورو ٠ كورتم : يئاسنلاو دمحأ لاق ٠ يروجلا ديزي نب ميهاربإ هيف
 ٠ فيعض يروجلا ديزي نب ميهاربإ هيف : يمثيهلا لاقو ٠١ فيعض : ديزي نبإ

 ٠ (5070) مقر 'عماجلا فيعض' يف ينابلألا ثيدحلا فعضو
 ١- هبونذب سمشلا تبآالإ طق لهم لهأام) ( )١( ٠

 لاق يوانملاو يطويسلا هفعضو « ةريره يبأ نع 'ناميإلا بعش "يف يقهيبلا هاور : فيعض :
 (؟) " مهفرعأ مل ةعامج هيف

 مقر 'عماجلا فيعض' يف ينابلألا هفعضو )5055( ٠
 ٠ ( هل بيجتسا الإ مزتلملا اذه يف ئشب دحأ اعدام) -5

 ينابلألا عضولاب هيلع مكحو ؛ سابع نيإ نع" سودرفلا" دنسم يف يمليدلا هاور : عوضوم

 ٠ (5075) مقر 'عماجلا فيعض' يف

 )١( "ةنجلاب رشبالإ ' حيحصلا يف تبث ٠
 ) )1ريدقلا ضيف 0/:45



 74١ ةرمعلاو جحلا لئاضل

 ينع لزتال دجاماي ؛ دحاواي : لوقي وهو ةبعكلا راتسأب اقلعتم ليربج ىرأ نأ تلشام) -4
 ٠ ( هتيأر الإ - يلع اهب تمعنأ ةمعن

 يف ينابلألاو ء يطويسلا هفعضو ٠ يلع نع 'هخيرات ' يف ركاسع نيإ هاور : فيعهض

 ٠ (0:041) مقر 'عماجلا فيعضأ
 هتدلو امك دوعيف ؛ هبونذب تباغ الإ ,. سمشلا بيغت ىتح ايبلم نمؤم يِحَّض ام) -4
 .( همأ

 ٠ ةعيبر نب رماع نع "ناميإلا بعش ' يف يقهيبلاو ؛ "ريبكلا ' يف يناربطلا هاور : فيعض
 وهو هللاديبع نب مصاع هيف : يمثيهلا لاق : (457/ه) "ريدقلا ضيف " يف يوانملا لاقو

 ٠ نيعم نيإو« كلام هفعض : لاقف " ءافعضلا ' يف يبهذلا هدروأو فيعض
 .٠ 5/6 (5:054) مقر " عماجلا فيعض " يف ينابلألا ثيدحلا فعضو

 موي يتأتل اهنإ ٠ مدلا قارهإ نم هللا ىلإ بحأ ٠ رحنلا موي لمع نم يمدآ لمعام) -6
 ىلع عقي نأ لبق ٠ ناكمي هللا نم عقيل مدلا نإو . اهفالظأو اهراعشأو اهنورقب ةمايقلا
 ٠ ( اسفن اهب اوبيطق ضرألا

 ٠ ةشئاع نع " كردتسملا ' يف مكاحلاو ٠ هجام نيإو ٠ يذمرتلا هاور :فيعض

 ثيدح : يزوجلا نيإ لاقو ٠ نابح نيإ هفعض : (458/0) "ريدقلا ضيف * يف يوانملا لاق
 ٠ كورتم : يئاسنلا لاق ٠ ئشب سيل هتاور دحأ - عفان نب هللادبع نب ييحي نإف حصيال

 ٠ ثيدحلا ركنم يراخبلا لاقو

 ٠ (511) مقر ةفيعضلاو )21١4( مقر " عماجلا فيعض ' يف ينابلألا هفعضو
 اعوطقم امحر نوكي نأ الإ ٠ قارهي مد نم لضفأ مويلا اذه يف مدأ نبإ لمع أاهم-5

 ٠ ( لصوت

 عماجلا ' فيعض ' يف ينابلألا هفعضو :؛ سابع نيإ نع "ريبكلا "يف يناربطلا هاور :فيعض

 )01١( ٠105/6 مقر
 امك داعف هبونذب تباغ الإ « سمشلا بيغت ىتح يبلي هموي هلل يحضي مرحم نم ام) -

 . ( همأ هتدلو

 ٠ (0119) مقر 'عماجلا فيعض " يف ينابلألا هفعضو « رباج نع هحام نيإ هاور :فيعض

 . ( هبنذ نم مدقتام هل رفغ . قسفي ملو ثفري ملو جح نم) -8
 (0014) مقر 'عماجلا فيعض"' يف ينابلألا هفعضو «ةريره يبأ نع يذمرتلا هاور : فيعض



 ةرمعلاو جملا لئاضف 7
 "ملا هلا دست ا جا

 لأس « لعفي ملف ةاكزلا هيف هيلع بجي وأ ؛ هبر تيب جح هغلبي لام هل ناك نم ) -4
 ٠ ( توملا دنع ةعجرلا

 مقر 'عماجلا فيعض' يف ينابلألا هفعضو ء سابع نيإ نع يذمرتلا هاور : فيعض
 .(هملو)

 ٠- (هاصح عفر الإ ئرمإ جح لبق ام) ٠

 ٠ رمع نبإ نع "”سودرفلا" دنسم يف يمليدلا هاور : فيعض

 1148/١-745 ٠ (؟4١٠) مقر "ةفيعضلا" يف : ينابلألا لاق

 ديزي نع نانس نيإ ديزي قيرط نم مكاحلاو « ينطقرادلاو « 'ىربكلا هننس' يف يقهيبلا هجرخأو

 يبأ هيبأ نع « يردخلا ديع  يبأ نب نمحرلادبع نع "طسوألا" يف يناربطلا اذكو « ةسيئأ نيإ

 ؟ صقنت اهنأ بستحنف « ماع لك اهب ىمري يتلا ةراجحلا هذه « هللا لوسراي : انلق : لاق ديعس

 ٠ "لابجلا لاثمأ اهتيأرل كلذ الولو « عفر اهنم لبقت ام هنإ " : لاقف

 فيعض رخآ هج و نم يورو "ثيدحلا يف يوقلاب سيل نانس نب ديزي " : هلوقب يقهيبلا هفعض

 ٠ ' اعوفرم رمع نيإ نع

 ٠ كورتملاب سيل نانس نب ديزي ٠ دانسإلا حيحص : لاقق مكاحلا هخيش هفلاخو : تلق

 ديزي نوك نم مزلتسي مكاحلا نأالإ ٠ ليدعتلاو حرجلاب هخيش نم ملعأ وهو يقهيبلا لوق قحلاو

 وهو ًافيعض يوارلا نوكيدق هنإف مزال ريغ اذه نأ عم ٠ حيحص هثيدح نأ كورتملاب سيل اذه

 « يئاسنلا هكرت دق هنأ ىلع « ليبقلا اذه نم ديزيو « ثيدحلا فيعض نوكيف ؛ كورتم ريغ

 " هوفعض ديزي : تلق ' : هلوقب "كردتسملا صيخلت' يف يبهذلا هبقعت اذهلو
 نانس نب ديزي هيفو 'طسوألا" يف يناربطلا هاور لاقو ( )75٠١/5 يمثيهلا هركذ ثيدحلاو

 ٠ فيعض وهو يميمتلا

 يف يبالودلاو ء ”4٠ ص " هكم خير ات "يف يقرزألا هجرخأ « ًافوقوم درو دقو: تلق

 اصحلا نم لبقتام " : لاق يردخلا ديعس يبأ نع معن ىبأ نب قيرط نم (51/1) " ىتكلا '

 سابع نيإ نع ًافوقوم هجرخأ كلذكو نمحرلادبع همسا معنلا يبأ نيإو « حيحص هدنسو " عفر

 0 ٠ حيحص دنسب يقهيبلاو يقرزألا ؛

 ه ٠١ يل نيتي مل هنإف ؟ عوفرملا مكح يف وه له رظنيلو فقولا : ثيدحلا يف باوصلاف

 ةلوبقم ةجح اهب هل هللا بتك الإ ةمحر رظن هيدلاو هجو ىلا رظني لجر نمام)ل ١
 ٠ ( ةروربم

 'عماجلا فيعض' يف ينابلألاو يطويسلا هفعضو ٠ سابع نبإ نع يعفارلا هاور : فيعض

 .٠ 1١١/ه (ه187) مقر



 ؟و ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ٠ ( اهتويب رجؤت الو « اهعابر عابتال , خانم ةكم) -0؟

 ٠ ورمع نيإ نع 'هننس' يف يقهيبلاو مكاحلا هاور : فيعض

 مدعو « نيأ نم ةحصلاف هوفعض ليعامسإ ثيدح نم " : ("/1) "ريدقلا ضيف'يف يوانملا لاق

 ٠ اذه ليعامسإ ريكانم نم ' نازيملا ' يف

 ٠ (5719/4 ) مقر 'عماجلا فيعض' يف ىنابلألا هفعضو
 ٠ ( همأ هتدلو مويك ناك ىصقألا دجسملا نم ةرمعوأ جحب مرحأ نم) -0*

 : يرذنملا لاق « دوادوبأ اهنع هاورو « ةملس مأ نع "عماجلا' يف قازرلادبع هجرخأ : فيعض

 فيعض' يف ينابلألاو يطويسلا هفعضو ٠ ًاريبك ًافالتخإ هدانسإلو نتملا اذه يف فلتخأ دقو

 ٠ (5554 ) مقر 'عماجلا
 رحنلا ةليلو ٠ ةفرع ةليلو ٠ ةيورتلا ةليل ؛ ةنجلا هل تبجو « عبرألا يلايللا ايحأ نم) -04

 ش ٠ ( رطفلا ةليلو ٠

 ٠ ذاعم نع ركاسع نيإ هاور : عوضوم
 ثيدح : "راكذألا جيرخت ' يف رجح نيإ لاق : (51/ ) " ريدقلا ضيف ' يف يوانملا لاق

 ٠ ه١ كورتم - هتاور دحأ - يمعلا ديز نب ميحرلادبعو ٠ بيرغ

 كورتم يئاسنلاو ؛ باذك : ييحي لاق « ميحرلا دبعو ؛ حصيال ثيدح لاقف يزوجلا نبإ هقبسو
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 ٠ (555154) مقر 'عماجلا فيعض" يف ينابلألا عضولاب ثيدحلا ىلع مكحو

 هتدلو امك داعف ١ هبونذب تبرغ ء سمشلا تبرغ ىتح ايبلم امرحم اموي ىحضأ نم) -

 .٠ ( همأ

 ه4 5©54) مقر "عماجلا فيعض" يف ىنابلالا هفعضو « رباج نع هدنسم يف دمحأ هاور : فيعض

( 
 لكحل ٠

 (٠ هل رفغ سدقملا تيب نم ةرمعب لهأ نم) -5

 ٠ يطويسلا هفعضو « دوادوبأ هاور اذكو « ةملس مأ نع هجام نبإ هاور : فيعض

 لاقو قثو يبهذلا لاقو هب جتحي سيل : متاحوبأ لاق يسنخلا نايفس نب ييحي هيف : يوانملا لاق

 ٠ هنتمو هدانسإ يف ينعي - هيف فلتخأ يرذنملا

 )55٠5( ١80/0 ٠ مقر "عماجلا فيعض" يف ينابلألا ثيدحلا اذه فعضو

 ٠- ) بونذلا نم اهلبق امل ةرافك تناك « سدقملا تيب نم ةرمعب لهأ نم (٠



 ةرمعلاو جحلا لئاضف ش ”44

 'عماجلا فيعض' يف ينابلألا هفعضو ةملس يبأ نع هجام نيإ هاور : فيعض
 .(هم05٠) مكر

 . ( ججح رشع لضف هل ناكو , هتجح هنع ىضق دقف همأ وأ هيبأ نع جح نم) -

 ٠ يطويسلا هفعضو ؛ سابع نيإ نع ينطقرادلاو ' طسوألا" يف يناربطلا هجرخأ : عوضوم

 ينايرغلا لاقو هوفعض نمحرلادبع نب نامثع هيف : )١١71/5( "ريدقلا ضيف' يف يوانملا لاقو

 هفعضي ديعس نب ييحي ناك يراصنألا يرصبلا ورمع نب دمحم هيف ينطقرادلا رصتخم يف

 ٠ انيش يواسي ال : ريمن نبإ لاقو ٠ ادج

 ٠ (5531) مقر 'عماجلا فيعض' يف ينابلألا عضولاب ثيدحلا ىلع مكحو
 ٠ ( تيبلاب فاوطلا هدهع رخآ نكيلف رمتعاوأ تيبلا اذه جح نم ) -4

 ٠ يفاقثلا سراحلا نع ءايضلاو يذمرتلاو دوادوبأو يئاسنلاو دمحأ هاور : فيعض

 دحاو ثيدح هل : سوأ نب ثراحلا نع يبهذلا لاق : ( )1١5/5 *ريدقلا ضيف' يف يبوانملا لاق

 ٠ ثيدحلا اذه هدارمو ه أ ٠١ ةاطرأ نب جاجحلا ىلع هيف فلتخأ عادولا فاوط يف

 ٠ ( 5556) مقر 'عماجلا فيعض "يف ينابلألا ثيدحلا فعضو

 ٠ " رمتعا وأ " ظفل نودب ثيدحلا حص دقو

 ٠ ( ةفرع ىلإ ةفرع نم هل رفغ « ةفرع موي هرصيو هعمسو هناسل ظفح نم) -

 ىلعيوبأ هنع هاورو ةريره يبأ نعو لضفلا نع 'ناميإلا بعش 'يف يتهيبلا هاور : فيعض
 ٠ ( 5015) مقر 'عماجلا فيعض "يف ينابلألا هفعضو ًاضيأ

  1١هل ًاروفغم ةئيس نم جرخو « ةنسح يف لخد « تبلا لخد نم) ( ٠
 ٠ سابع نيإ نع " هننس " يف يقهيبلاو"ريبكلا" يف يناربطلا هاور : فيعض

 هيف : - يناربطلل هازع امدعب - يمثيهلا لاق * ( ١؟4/5) ' ريدقلا ضيف * يف يوانملا لاق

 « لمؤملا نب هللادبع هب درفت يقهيبلا لاقو دعس نيإ هقثوو ٠ فعض هيفو لمؤملا نب هللادبع
 ٠ فيعض وهو

 ٠٠٠١" تيبلا لوخد " ظفلب :ىضم دقو «.( 5544) مقر 'عماجلا فيعض "يف ينابلألا هفعضو

 , (مملوكك) مقر

 ضقت ملإو « ةرمعو ةجح هل تبتك ١ هتجاح تيضقف ملسملا هيخأ ةجاح يف بهذ نم) -
 ٠ ( ةرمع هل تبتك

 مكحو يطويسلا هفعضو « ىلع نب نسحلا نع ' ناميإلا بعش " يف يقهيبلا هاور : عوضوم
 )77١( ١ مقر * ةفيعضلا ”و « ( 091/) مقر ”عماجلا فيعض "يف ينابلألا عضولاب هيلع



 اكثن ةرمعلاو جا لئاضف

 . (ىتعافش هل تبجو ىربق راز نم)-

 نيإ نع ينطقرادلاو ' ناميإلا بعش " يف يتهيبلاو ' لماكلا ' يف يدع نيل هاور : عوضوم
 1 ٠ يطويسلا هفعضو رمع
 « يرمعلا رمع نيإ هللادبع هيفو : ناطقلا نيإ لاق : )١4٠/0( " ريدقلا ضيف ' يف يوانملا لاق
 عباتيالو ٠ هثيدح حصيال : يليقعلا لاق يرصبلا لاله نب ىسومو ٠ لوهجم : متاح وبأ لاق
 لاقو « ًادج فيعض : " عومجملا يف" يوونلا لاقو ٠ نافيعض هيف ناطقلا نيإ لاقو ٠ هيلع
 : متاحوبأ لاقو « هثيدح ىلع عباتيال : يليقعلا لاق ٠ يدبعلا لاله نب ىسوم هيف ينايرغلا
 بلقلا يف : لاقو * هحيحص " يف ةميزخ نبإ هجرخ ؛ بيرغ ثيدح : رجح نبإ لاقو ٠ لوهجم
 نيإ نأ معز نم لفغو:-رجح نبإ ينعا- لاق هدهع نم هللا ىلإ أربأ انأو « ئش هدنس يف
 ٠ هححص ةميزخ

 (5114) مقر " عماجلا فيعض " يف ينابلألاو « ةيميث نبإ عضولاب هيلع مكحو
 ٠ ( ةمايقلا موي ًاعيفشو « ًاديهش هل تنك . ًابستحم ةنيدملاب ينراز نم) -4

 ٠ سنأ نع ' ناميإلا بعش ' يف يقهيبلا هاور : فيعض
 ديزي نب ناميلس ىنثملا وبأ مهنم ٠ ءافعض هيف : )١51/5( " ريدقلا ضيف " يف يوانملا لاق
 ٠ ( ثيدحلا ركنم : متاحوبأ لاقو ٠ كورتم : يبهذلا لاق ٠ يبعكلا

 ٠ (5115) مقر " عماجلا فيعض ' يف ينابلألا ثيدحلا فعضو
 ٠ ( ةباط يه ةباط يه « هللا رغفتسيلف ٠ برثي ةنيدملا ىمس نم) -6

 " يف يزوجلا نيإ هدروأو « بزاع نب ءاربلا نع ' هدنسم " يف دمحأ ءاور : فيعض

 ٠ (55407) مقر " عماجلا فيعض ” يف ينابلألا هفعضو « رجح نيإ هدرو " تاعوضوملا
 ٠ ( همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ . ةرم نيسمخ تيبلاب فاط نم) -17

 ٠ يطويسلا هفعضو « سابع نيإ نع يذمرتلا هاور : فيعض

 ٠ هبرغتسإ مث ٠ سابع نيإ نع يذمرتلا هاور )١70/5(: " ريدقلا ضيف ” يف يوانملا لاقو
 ريغت : ينيدملا نيإ لاق ٠ ةجحب سيل : دمحأ لاق « ناميلا نب ييحي هيف : يزوجلا نيإ لاق
 . ًاطلخم لازام : ييحي لاق « كيرش هيقو ٠ اهبلقيو ثيداحألا يف ئطخي : دواد.وبأو ٠ هظفح
 ٠ (5594) مقر عماجلا فيعض " يف ينابلألا ثيدحلا فعضو
 « هللاالإ هلإالو « هللدمحلاو « هللا ناحبسب الإ ملكتيال وهو « ًآعبس تبلاب فاط نم ) -37
 « تانسح رشع هل تبتكو ٠ تائيس رشع هنع تيحم هللابالإ ةوقالو لوحالو « ربكأ هللاو
 « هيلجرب ةمحرلا يف ضاخ « لاحلا كلت يف ملكتف فاط نمو ٠ تاجرد رشع اهب هل عفرو
 1 ٠ ( هيلجرب ءاملا ضئاخك
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 مقر " عماجلا فيعض " يف ينابلألا هفعضو « ةريره يبأ نع هجام نيإ هاور : فيعض
 ٠ (هاقه)

 ٠ ( رمتعاو جح نمك رجألا نم هل ناك ٠ ةجاح ملسملا هيخأل ىضق نم ) -4

 * ريدقلا ضيف " يف يوانملا لاق ٠ يطويسلا هفعضو ٠ سنأ نع بيطخلا هاور : عوضوم
 ٠ (580؟) مقر " عماجلا فيعض ' يف ينابلألا هفعضو ٠ هفرعأ مل نم هيف " : )٠١5/5(

 ٠ ( هبنذ نم مدقتام هلرفغ ٠ هديو هئاسل نم نوملسملا ملسو هكسن ىضق نم ) -6

 ٠ يطويسلا هفعضو «؛ رباج نع ديمح نيدبع هاور : فيعض

 " يف لاق ٠ يذمرتلا ةديبع نب هللادبع هيف ": )٠١5/1( "ريدقلا ضيف ” يف يوانملا لاقو

 سيل : ييحي لاقو « ِنْيِب هثيدح ىلع فعضلا : يدع نيإ لاقو « دحاو ريغ هقثو * نازيملا

 الف ,- هيخأ ريغ - هل يوارال : نابح نبإ لاقو ٠ هيخأبالو هب لغتشيال دمحأ لاقو « ئشب

 ٠ ثيدحنأ قاس مث ٠ مهيأ نم ءالبلا يردأ
 )08١5( ٠ مقر : ' عماجلا فيغض " يف ينابلألا ثيدحلأ فعضو

 ٠ ( ايبلم رشح امرحم تام نم) -

 يف ينابلألاو ”ريغصلا عماجلا" يف يطويسلا هفعضو شابع نيإ نع بيطخلا هاور : فيعض

 ش ٠ 561/0 (ه١451) مقر 'عماجلا فيعض"

 وأ ًايدوهي تومي نأ هيلع الف جحي ملو « هللا تيب ىلإ هغلبت ةلحار وأ ًاداز كلم نم) -1

 ٠ ( ًايتارصن
 ٠ (54175) مقر " عماجلا فيعض " يف ينابلألا هفعضو « يلع نع يذمرتلا ءاور : فيعض

 ٠ لاقم هدانسإ يفو هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه : يذمرتلا ىسيعوبأ لاق «

 ٠ ثيدحلا يف فعضي ثراحلاو « لوهجم : هللادبع نب لالهو

 ةفرع ءاضقنإ دنع هتوم نمو ؛ ةنجلا لخد ؛ ناضمر ءاضقنإ دنع هتوم قفاو نم) -

 ٠ ( ةنجلا لخد ةقدص ءاضقنإ دنع هتوم قفاو نمو « ةنجلا لخد

 ٠ يطويسلا هفعضو ؛ دوعسم نيإ نع يمليدلاو ” ةيلحلا " يف ميعنوبأ هاور : فيعض

 يئاسنلا لاق : يبهذلا لاق « دامح نب رصن هيف : )5/1"١( "ريدقلا ضيف " يف يوانملا لاق

 يف ولغي ناك : حاضولا ةناوع وبأ لاق : - يبهذلا ينعأ - لاق ةواجح نب دمحمو ٠ ةفثب سيل

 ٠ عيشتلا
 )584١ ( ٠ مقر " عماجلا فيعض " يف ينابلألا ثيدحلا فعض و
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 ٠ ( هكم نم ريخ ةنيدملا ) -*"*

 « جيدخ نب عفار نع " دارفألا " يف ينطقرادلاو ' ريبكلا ' يف يناربطلا هاور : فيعض
 ٠ يطويسلا هقعضو
 هفعض داور يبأ نب نمحرلادبع نب دمحم هيف * : )١14/5( " ريدقلا ضيف " يف يوانملا لاق

 هبقع " نازيملا " يف لاق ٠ ربخلا اذه هل دروأ مث ٠ هثيدح بتكي ال : يدزألا لاقو « يدع نبإ
 ٠ هقالخ هكم يف حص دقو ؛ حرحصب وه سيل : تلق :

 ٠ (0555) مقر ' عماجلا فيعض " يف ينابلألا فعضو
 ٠ ( مارحلاو لالحلا أوبتمو « ةرجهلا ضرأو « ناميإلا رادو « مالسإلا ةبق ةنيدملا ) - 4

 ٠ ةريره يبأ نع " طسوألا " يف يناربطلا هاور : فيغض
 هب درفت : " رصتخملا جيرخت ' يف رجح نبإ لاق : (255/5) " ريدقلا ضيف " يف يوانملا لاق
 وه عفان نيإ خيشو ٠ نيل هيفو « عفان نب هللادبع نع نع ٠ قودص وهو عفان يوار نولاق
 ه أ:ًاتتمو دنس ًادج بيرغ ثيدحلاو ء٠ فيعض : يعازخلا ديزي نب ناميلس همساو ىنثملا وبأ

 ٠ فيرش يبأ نيإ لامكلا هيلع هعبتو

 . (5955) مقر ' عماجلا فيعض " يف ينابلألا هفعضو
 : هللا هظفح ينابلألا خيشلل دواد يبأ ننس فيعض نم

 لهأل ملسو هيلع هللا ىلص لوسر تّقو ) : لاق امهنع هللا ىضر سابع نبإ نع) -6
 ٠ ( قيقعلا قرشملا
 , (840/) 4١ ) يذمرتلا ننس فيعضو « دواد يبأ ننس فيعض يف ينابلألا هفعض : فيعض

 ٠١*٠5( ٠ ) ' ةاكشملا جيرخت "و

 ٠ ( لسعلاب هسأر دّبل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ رمع نيإ نع) -7
 )١544(. مقر ةاكشملا : فيعص

 يدهلا ليدبت باب
 . () ةييجن باطخلا نب رمع ىدهأ : لاق ٠ هيبأ نع هللادبع نب ملاس نع)-١"1

 تيدهأ ينإ « هللا لوسراي : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىتأف ٠ رانيد ةنامثلث اهب ىطعأف

 . ( اهايإ اهرحنإ ء ال : لاق ؟ اندُب اهنمثب يرتشأو اهعيبأفأ رانيد ةئاثلث اهب تيطعأف ةبيجن

 اهنأ * يرذنملا رصتخم " نع ديمحلادبع نيدلا يبحم خيشلا لقنو , ميقتسي الو (ًابيجن) عوبطملا لصألا يف )١(
 ات ىلع عمجتو ؛ ىلا اوط لامج هو  يتخب ركذلو ٠ تبا امجلا نم ألا ةيتخبلاو « ايتخب
 اهنم عيرسلا فيفخلا ؛ يوقلا : ًاعومجمو ًادرفم لبإلا نم بيجنلاو ٠ يتاخبو
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 ٠ اهرعشأ ناك هنأل اذه دوادوبأ لاق : فيعض

 ' غلبي نأ لبق بطع اذإ يدهلأ يف " : باب
 « ةندُب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رحنامل ' : لاق هنع هللا ىضر ىلع نع)ل 4
 (٠ اهرئاس ترحنف ينرمأو ٠ هديب نيثالث رحنف

 يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تدهش : لاق يدنكلا ثراحلا نب ةفرغ نع) -
 هل لاقف هنع هللا يضر ىلع هل ىعدف " نسح ابأ ىل اوعدأ ' : لاقف ندبلاب َىَيَأو عادولا ةجح

 يف اهب نعط مث اهالعأب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذخأو ٠ ' ةبرحلا لفسأب ذخ " :
 ٠ هنع هللا ىضر ًايلع فدرأو « هتلغب بكر غرف ملف« ندُبلا

 " مارحإلا تقو " : باب

 باحصأ فالتخال تبجع + سابعلا ابأاي : سابع نب هللادبعل تلق ريبج نب ديعس نع -

 ٠ بجوأ نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لالهإ يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . ةدحاو ةجح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تناك امنإ ١ كلذب سانلا ملعأل ينإ لاقف
 ٠ اوفلتخا كانه نمف

 بجوأ « هيتعكر ةفيلحلا يذب هدجسم يف ىلص املف ملسو هيلع هللا ىلص هلأ لوسر جرخ

 بكر مث هنع هتظفحف ماوقأ هنم كلذ عمسف  هيتعكر نم غرف نيح جحلاب لهأف هساجم يف
 « لاسرأ نوتأي اوناك امنإ سانلا نأ كلذو ماوقأ هنم كلذ كردأو ّلهأ هتقان هب تلقتسا املغ

 نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لهأ امنإ : اوناقف « لهي هتقان هب تلقتسا نيح هوعمسف
 ءاديبلا فرش ىلع الع املف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضم مث ٠ هتقان هب تلقتسا

 دقل هللا ميأو ٠ ءاديبلا فرش ىلع الع نيح ّلهأ امنإ : اولاقف ٠ ماوقأ هنم كلذ كردأو ء ّلهأ

 لاق ٠ ءادييلا فرش ىلع الع نيح لهأو هتقان هب تلقتسا نيح لهأو . هالصم يف بجوأ

 ٠ هيتعكر نم غرف اذإ هالصم ىف لهأ . سابع نب هللادبع لوقب ذخأ نمف : ديعس
 هيلع هللا ىلص ىبنلا نإ : رصتخم ظفلبو )815/1١75( "يذمرتلا ننس فيعض' ] : فيعض

 .[ (31784/118) ' يئاسنلا ننس فيعض ' كلذكو « ةالصلا ربد يف لهأ ملسو

 عرفلا قيرط ذخأ اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ىبن ناك ) صاقو يبأ نب دعس نع ١-
 ٠ ( ءاديبلا لبج ىلع فرشأ اذإ لهأ دحأ قيرط ذخأ اذإو « هتلحار هب تلقتسا اذإ لهأ

 ٠ فيعض
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 " ةيبلتلا رمتعملا عطقي ىتم * :؛ باب
 ملتسي ىتح رمتعملا يبلي) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ؛ سابع نبإ نع -1""

 . (رجحلا
 ” ةاكشملاو " ؛ (144؟) " ريغصلا عماجلا فيعض " يف ينابلألا هفعض اذكو : فيعض

 ٠ (418/188) " يذمرتلا ننس فيعض 'و « (1115)

 ٠ سابع نبإ ىلع فوقوم حيحصلاو

 ' اههجو يطغت ةمرحملا ' : يف باب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم نحنو انب نورمي نابكرلا ناك) : تلاق ةشئاع نع -**
 انوزواج اذإف اههجو ىلع اهسأر نم اهبابلج انادحإ تلدس انب اوذاح اذإف تامرحم ملسو

 ٠ ( اهانقشك

 هانعمب ' هجام نيإ ننس فيعض ' « )٠١74( ' ءاورإلا ” ء )١١150( " ةاكشملا ' ] : فيعض

 ٌ 1 ةنفف]

 : لاق مرحملا لتقي امع لئس ملسو هيلع هللأ ىلص يبنلا نأ يردخلا ديعس يبأ نع -4

 « ةأدحلاو ٠ روقعلا بلكلاو « هلتقي الو بارغلا يمريو ٠ ةقسيوفلاو ٠ برقعلاو « ةيحلا )

 ٠ ( يداعلا عبسلاو

 ننس فيعض " « ٠١75( ) ” ءاورإلا" ] ٠ ركنم " هلتقيالو بارغلا يمري ' : هلوقو : فيعض

 [١ " هلتقيالو بارغلا يمري " هتياور يف سيلو ؛ )١١6١( " هجام نبإ

 " مرحملل دارجلا " : باب

 . (رحبلا ديص نم دارجلا ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « ةريره يبأ نع ) -6
 ” ءاورإلا " « )37١١( * ةاكشملا" ء (51517 ) " ريغصلا عماجلا فيعض ' ] : فيعض

 ٠فيعض وهو٠" رحبلا ديص نم دارجلا " ؛ لاق بعك نع دوادوبأ ًاضيأ هاورو )٠١7١([ ٠

 انم لجر ناكف ء دارج نم () ًامرص انبصأ : لاق ةريره يبأ نع مزهملا يبأ نع -5

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل كلذ ركذف حلصيال اذه نإ : هل ليقف مرحم وهو هطوسب برضي

 ٠ " رحبلا ديص نم وه امنإ ' : لاقف

 [٠ ءاورإلا ] : ًادج فيعض

 ٠ مهو : ًاعيمج ناثيدحلاو ٠ فيعض مزهملا وبأ : دوادوبأ لاق

 )١( برس ' « ةريبكلا ةعامجلا نم ةعطقلا وه : مرصلا "



 " ةيدفلا ' : يف باب
 هللا ىلص يبنلا هرمأف , قلحف ىذأ هسأر يف هباصأ دق ناكو ؛ ةرجع نب بعك نع ) -207

 ٠ ( ةرقب ؛ ايده يدهي نأ ملسو هيلع

 ٠ ركنم ' ةرتب ' هلوقو : فيعض

 " راصحإلا ': يف باب
 . هكمب رييزلا نبإ ماشلا لهأ رصاح ماع ًارمتعم تجرخ ' : يريمحلا رضاح وبأ لاق -
 « مرحلا لخدن ٠ نأ انوعنم ٠ ماشلا لهأ ىلإ انيهتنإ املف , يدهب يموق نم لاجر يعم ثعبو

 يضقأل تجرخ لبقملا ماعلا نم ناك املف ٠ تعجر مث , تللحأ مث , يناكم يدهلا ترحنف
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف , يدهلا لدبأ : لاقف هتلأسف سابع نبإ تيتأف يترمع
 . ' ءاضقلا ةرمع يف ةيبيدحلا ماع اورحن يذلا يدهلا اولدبي نأ هباحصأ رمأ

 " تيبلا ىأر اذإ ديلا عفر ' : يف باب
 ًادحأ ىرأ تنكام : لاقف ؟ هيدي عفري تيبلا ىري لجرلا نع هللادبع نب رباج لئس ' -4
 ٠ ؟ هلعفي نكي ملف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انججح دقو دوهيلا الإ اذه لعفي
 ننس فيعض " « )857/16٠( " يذمرثلا ننس فيعض " « (1514) "' ةاكشملا " : فيعض

 ٠ (18496/18) " يئاسنلا

 " بجاولا فاوضلا " : باب
 فاطف : يكتشي وهو هكم مدق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ء سابع نبإ نع -

 ىلصف خانأ ٠ هفاوط نم غرف املف . نجحمب نكرلا ملتسا نكرلا ىلع يتأ املك « هتلحار ىلع
 ٠ نيتعكر '

 ٠ " مزتلملا " : باب
 تلق هكم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حتف امل : لاق ناوفص نب نمحرلادبع نع 4١-

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عنصي فيك نرظنألف قيرطلا ىلع يراد تناكو « يبايث نسبلأل :
 دقو « هباحصأو وه ةبعكلا نم جرخ دق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تيأرف تقلطناف ملسو
 ىلص هللا لوسرو « تيبلا ىلع مهرودخ اوعضو دقو ميطحلا ىلإ بابلا نم تيبلا اوملتسا
 ٠ مهطسو ملسو هيلع هللا

 فيعص .٠
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 (فيعض)
 لاق هيبأ نع بيعش نب ورمع نع (149)

 مثرانلا نم هللاب ذوعن :لاق ؛ذوعتت الأ :تلق ةبعكلا ربد انئج املف ؛هللا دبع عم تفط'
 هيفكو ةيعارذو ههجوو هردص عضوف ؛بابلاو نكرلا نيب ماقأو ءرجحلا ملتسا ىتح ىضم
 ."هلعفي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر اذكه ؛لاق مث اطسب امهطسبو ءاذكه

 (فيعض)
 :بئاسلا نب هللادبع نع ("41*)

 رجحلا ىلي ىذلا نكرلا ىلي امم «ةثلاثلا ةقشلا دنع هميقيف ءسابع نبا دوقي ناك هنأ '

 :سابع نبا هل لوقيف :؛بابلا ىلي امم

 ”ىلصيف موقيف ”معن' :لوقيف ؟انهه ىلصي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تنئبنأ
 : .(5918/184 ىئامنلا نئس فيعض) (فيعض)

 -  ةفرعب ربنملا ىلع ةبطخلا باب
 :لاق ؛همع وأ ؛هيبأ نع ؛ةرمض ىنب نم لجر نع (144)

 "ةفرعب ربنملا ىلع وهو ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر'
 (فيعض)

 :تلاق اهنأ ةشئاع نع (5*14)

 مث رجفلا لبق ةرمجلا تمرف رحنلا ةليل ةملس مأب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لسرأ
 ىنعت  ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نوكي ىذلا مويلا :مويلا كلذ ناكو ءتضافأف تضم
 .اهدنع

 (فيعض)

 ىلص هللا لوسر انبطخ :تلاق ةيلهاجلا ىف تيب ةبر تناكو «ناهبن تنب ءارس نع (145)
 :لاقق ''سوؤرلا موي ملسو هيلع هللا
 لاق ءملعأ هلوسرو هللا :انلق ؟"اذه موي ىأ'

 :©قيرشتلا مايأ طسوأ سيلأ"

 .قيرشتلا مايأ طسوأ بطخ هنإ :ىشرقلا ةرح ىبأ مع لاق كلذكو :دوادوبأ لاق

 سوؤر هيف نولكأي اوناك مهنأل كلذب ىمس ؛ثيدحلا سفن ىف هرسفيس امك قيرشتلا مايأ ىناث وه ,سوؤرلا موي )١(
 .ىحاضألا
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 (فيعض)

 ىنم ىلايل ةكمب تيبي باب
 ةكم اندحأ ىتأيف ,سانلا لاومأ عيابتن انإ :لاق رمع نبا خورف نب نمحلادبع لأس (141)
 .لظو ىنمب تابف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امل :لاقف لاملل ىلع تيبيف

 (فيعض)

 ىنمب ةالصلا باب

 .جحلا دعب ةماقإلا ىلع عمجأ هنأل ءاعبرأ ىنمب ىلص امنإ نامثع نأ :ىرهزلا نع (144)
 (فيعض)
 .انطو اهذختا هنأل اعبرأ ىلص نامثع نإ :لاق ميهاربا نع -

 (فيعض)
 ."اعبرأ ىلص اهب ميقي نأ دارأو ؛فئاطلاب لاومألا نامثع ذختا امل ' :لاق ىرهزلا نع -

 (فيعض)
 ؟ماسو هيلع هللا يلص هللا لوسر رمتعا مك :رمع نبا لئس :لاق دهاجم نع (؟44)

 .نيترم :لاقف

 ىوس ءاشالث رمتعا دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا ملع دقل' :ةشئاع تلاقف

 .'عادولا ةجحب اهنرق ىتلأ

 (فيعض)

 :سابع نباو ةشئاع نع )١50(

 .ليللا الإ رحنلا موي فاوط رخأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ
 ننس فيعض ٠١7١, ءاورإلاو ,75077 ةاكشملا ؛«554 ةجام نبأ ننس فيعض) (فيعض)

 ."ةرايزلا فاوط' ظفلب 175/١54 ىذمرتلا

 عادولا فاوط باب

 .:همأ نع قراط نب نمحرلادبع نع (؟١5)

 .اعدف تيبلا لبقتسا /''ىلعي راد نم اناكم زاج اذإ ناك هللا لوسر نأ
 ىأر هنأ :هدج نع ىلهأ ضعب نع ؛هعادو ىبأ نب بلطملا نب ريثك نب ريثك نع (9١؟)

 سيلو ؛هيدي نيب نورمي سانلاو مهس ىنب باب ىلي امم ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 .ةرتس امهنيب

 .'ءاج اذإ ناك ” ىئاسنلا دنعو .ىوارلا ديزي ىبأ نب هللا ديبع هبسن )١(



 سس ا

 ةرئس ةبعكلا نيبو هنيب سيل :ةنيبع نب ناوفس لاق
 1 (فيعض)

 ةكم مرح ميرحت بأب
 نم كلظي ءءانب وأ اتيب ىنمب كل ىنبن الأ هللا لوسراي :تلق :تلاق ةشئاع نع )١01(

 (هيلإ قبس نم خانم وه امنإ ءال) :لاقف ؟سمشلا
 5٠ 484/١. ىذمرتلا ننس فيعنضض «+6 ةجام نبا ننس فيعض) : فيعض
 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ :لاق ةيمأ نب ىلعي نع (4*1)
 'هيفداحلإ مرحلا ىف ماعطلا راكتحإ'
 ,(3 ةاكشملا ؛.184 ريغصلا عماجلا فيعض) (فيعض)

 رجحلا ىف باب
 ١ :لاقف ؛بيثك وهو ىلإ عجر مث ,رورسم وهو اهدنع نم جرخ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع (155)

 (ىتمأ ىلع تققش دق نوكأ نأ فاخأ ىنإ ءاهتلخد ام تربدتسا ام ىرمأ نم تلبقتسا ولو ةبعكلا تلخد ىنإ)
 (مل0/6 ىذمرتلا ننس فيعبنض ؛« 6 ريغصلا عماجلا فيعض) (فيعض)

 ةئيدملا ميرحت ىف باب
 لاق ديز نب ىدع نع (؟97)

 .(لمجلا هب قاسي امالإ دضعي الو ,.هرجش طبخي ال اديرب اديرب ةنيدملا نم ةيحان لك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىمح)
 -:(جحلا باتك  ىذمرتلا ننس فيعض) .(فيعض)
 .(ةلحارلاو دازلا) :لاق ؟جحلا بجوي ام !هللا لوسر اي :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ لجر ءاج :امهنع هللا ىضر رمع نبا نع (198)
 .(184 ءاورإلا ,1855 ةجام نبا فيعض) (ًادج فيعض)

 ش ؟ماع لك ىفأ !هللا لوسراي :اولاق (اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو) :تلزن امل " :لاق بلاط ىبأ نب ىلع نع )١659( هظفح لبق نم ملعلا لهأ ضعب هيف ملكت دق ىكملا ىزوخلا ديزي نب ميهاربا هيف
 :لاق ؟ماع لك ىفأ !هللا لوسراي :اولاقف .تكسف
 0 :هللا لزنأف (تبجول معن تلق ولو ! ال)
 .(مكؤست مكلدبت نإ ءايشأ نع اولأست ال اوتمأ نيذلا اهيأ اي
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 ا... ا ااه م ا انو ساام م كف د ع سس هوس

 هجام نبا فيعض) ةعرز وبأو دمحأ هفعض ىبلعثلا رماع نب ىلعألا دبع هيف (فيعض)

 (ة١٠4 ءاورإلا ىد44

 )١٠١( .لاق هنع هللا ىضر ىلع نع '

 (اهسأر ةأرملا قلحت نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن)

 وبأ لاق (50 43/575 ىئاسنلا ننس فيعض «7074 ةفيعضلا ؛7507 ةاكشملا) :فيعض

 ؟ىه ةبجاوأ ةرمعلا نع لئس ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ رباج نع )165١(
 (لضفأ وه اورمتعي نأو ءال) :لاق

 (دانسإلا فيعض)

 ريغ مرحم وهو تيزلاب نهدي ناك) ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ رمع نبا نع (117)
 .(تتقملا

 (دانسإلا فيعض)
 نع ىخبسلا دقرف ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه ؛بيطم :تتفم " :ىسيع وبأ لاق
 .'سانلا هنع ىورو دقرف ىف ديعس نب ىيحي ملكت دقو .ريبج نب ديعس

 ٠ تاركنم هنع ىوريو ؛ثيدح بحاص نكي ملو ؛حلاص لجر :دمحأ مامإلا هنع لاقو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :تلاق رمع تنب ةصفح نع (؟9١)

 جني ملو ؛مهرخآو مهلوأب فسخ ضرألا نم ءاديبب اوناك اذإف مرحلا اذه ىلإ دنج ثعبي)
 .(ًاروبق مهل نوكت) :لاق ؟نونمؤم مهيف ناك نإ تيأرأ :تلق "مهطسوأ
 (ركنم)

 :محازي ملو رم ءاماحز هيلع دجو نإف «نكرلاب رمي اسوواط تيأر لاق ةلظنح نع )1١4(

 .كلذ لثم لعف سابع نبا تيأر :لاق مث .اثالث هلبق ءايلاخ هآر نإو .

 لوسر تيأر " :رمع لاق مث «كتلبق ام كلبق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر ىنأ الولو

 .”كلذ لثم لعف هللا

 (قايسلا اذهب ركنم  دانسإلا فيعض)

 لزان انأو رمع نب هللادبع ىلإ لدع :لاق هيبأ نع ىراصنألا نارمع نب دمحم نع (؟55)
 :لاقف ءةكم قيرطب ةحرس تحت



 0 لالا

 ؟ةرجشلا هذه تحت كلزنأ ام

 .اهلظ ىنلزنأ :تلقف

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :هللا دبع لاق

 قرشملا وحن هديب خفنو (ىنم نم نيبشخألا نيب تنك اذإ)

 "ةبرسلا هل لاقي ايداو كانه نإف' ٠

 ثراحلا ثيدح ىفو

 "ًايبن نوعبس اهتحت رس ؛ةحرس هب ررسلا :هل لاقي'

 (فيعض)

 :اهنع هللا ىضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع )١١١(

 ؛عمج ةليل ؛عمج نم فرفنت نأ هئاسن ىدحإ رمأ :ملسو هيلع هللا ىلص هللآ لوسر نأ
 ."اهلزنم ىف حبصتو اهيمرتف ةبقعلا ةرمج ىتأتف

 (دانسإلا فيعض)

 :ةجام نبا ننس فيعض نم

 اي) :هل لاقو هل نذأف ةرمعلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نذأتسا هنأ رمع نع )١590(

 (انسنت الو ,كئاعد ىف انكرشأ !ىخأ

 (؟؟ 54 ةاكشملا <14 دواد ىبأ فيعض) (فيعض)

 تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع )١14(

 (مرحم وهو ةئالث دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قرفم ىف بيطلا ”صيبو ىرأ تنك)

 .روفاكلا لثم مسجلاو رعشلا ىلع بيطلا عاونأ ضعب نم عملي ام انهو ؛ئشلا قيرب وه )١(
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 (فيعض)

 :؛لاق سابع نب هللادبع نع )١14(

 (ةاشم ةافح كسانملا نوضقيو تيبلاب نوفوطيو .ةافح ةاشم مرحلا لخدت ءايبنألا تناك)

 ' (فيعض)

 :لاق بزاع نب ءاربلا نع )١7١(

 ةكم انمدق املف جحلاب انمرحأف هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع جرخ
 ؟ةرمع اهلعجن فيكف ؛جحلاب انمرحأ دق هللا لوسراي :سانلا لاقف "ةرمع مكتجح !ولعجا' "لاق

 ةشئاع ىلع لخد مث ,قلطناف بضغف. !لوقلا هيلع اودرف .(اوطفاف هب مكرمآ ام اورظنا) :لاق
 ب.صضغأ ال ىلامو " :لاق !هللا هبضغأ ؟كبضغأ نم :تلاقف ههجو ىف بضغلا تأرف ؛نابضغ

 "ءبتأ الف ًارمأ رمآ انأو

 (7١7؟ عماجلا فيعض) (فيعض)

 :رباج نع (؟1071)

 (جحلا اودرفأ نامثعو رمعو ركب ابأو «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز نأ)

 دانسإلا فيعض

 :ىملسلا سادزم نب سابع نع (؟7؟)

 ترفغ دق ىنإ :بيجأف .ةرفغملاب ةفرع ةيشع هتمأل اعد ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ

 .هنم مولظملل ذخآ ىنإف ءملاظلا الخ ام ؛مهل

 املف .هتيشع بجي ملف (ملاظلل ترفغو ةنجلا نم مولظملا تيطعأ تئش نإ !بر ىأ) لاق
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر كحضف لاق .لأس ام ىلإ بيجأف ءاعدلا داعأ ةفلدزملاب حبصأ

 كحضت تنك ام ةعاسل هذه نإ !ىمأو تنأ ىبأب :رمعو ركب وبأ هل لاقف مسبت لاق وأ ؛ملسو

 .كلذ نع مهاشاح .حصي مل نكلو ثيدحلا حص ول اذه  ةعجارملا وه لوقلا در )١(



 زل ان و 0 إلا 17 ل 912 ا نامل وا

 وحلا ةرمعلاو جملا لئاضف

 !كنس هللا كحضأ ؟ككحضأ ىذلا امف ءاهيف

 ذخأ ىتمأل رفغو ىئاعد باجتسا دق لجو زع هللا نأ ملع امل ءسيلبإ هللا ودع نإ) :لاق
 .(هعزج نم تيأر ام ىنكحضاف .روبثلاو ليولاب وعديو هسأر ىلع هوثحي لعجف بارتلا

 .ىنالقسعلا رجح نبأ ظفاحلا هنسحو ىناميلا ىملعملاو ىنابلألا هفعض (فيعض)

 :لاق رباج نع (؟077)

 انيمرو نايبصلا نع انيبلف نايبصلاو ءاسنلا انعمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انججح'
 .'مهنع

 (فيعض)

 :سابع نبا نع )١74(

 نم غرف اذإ ام ردق سمشلا تلاز اذإ رامجلا ىمري ناك) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ
 .(رهظلا ىلص هيمر

 دانسإلا فيعض

 (مزمز نم نوعلضتيال مهنإ ؛نيقفانملا نيبو اننيب ام ةيآ نإ) (10)

 فيعض ىفو (١١؟5) ءاورإلا ىف ىنابلألا ةفعضو :ءسابع نبا نع ةجام نبا هاور :فيعض
 .5057/5668 ةجام نبأ ننس

 الإ ةكمب تيبي دحأل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا صخري مل) :لاق سابع نبأ نع (؟175)
 .(ةياقسلا لجأ نم سابعلل

 دانسإلا فيعض

 مرحملا هبيصي ديصلا ءازج باب

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع (؟
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 .(هّنمَث مرحملا هبيصي ماعنلا ضيب ىف)

 ش ١ ءاورإلا فيعض

 :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ديعس ىبأ نع (174)

 مل :هل ليقف "ةقسيوفلا ةرأفلاو روقعلا بلكلاو ىداعلا عبسلاو برقعلاو ةيحلا مرحمنأ لتقي)
 ةليتفلا تذخأ دقو ءاهل ظقيتسا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآل:لاق ؟ةقسيوفلا :اهل ليق
 ”تيبلا اهب قرحتل

 ؟؟5/4 ءاورإلا (فيعض)

 :لاق ؛ةلضن نب ةمقلع نع (؟79)

 .بئاوسلا :الإ ةكم عابر ىعدت امو ءرمعو ركب وبأو ملسو هيلع هللا ىلص هلال لوسر ىفوت
 "نكس ىنغتسا نمو .نكس جاتحا نم

 (فيعض)

 ةكم لضف باب

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ؛ىنوزخملا ةعيبر ىبأ نب شايع نع (140)

 .(اوكله كلذ اوعيض اذإف اهميظعت قح ةمرحلا هذه اومظع ام ريخب ةمألا هذه لازتال)

 (1717 عماجلا فيعض 717717 ةاكشملا) (فيعض)

 رطم ىف فاوطلا باب

 :لاق نالجع نب دواد نع (81)

 .ماقملا فلخ انيتأ ءانقاوط انيضق املف رطم ىف لاقع ىبأ عم انفط

 لاقف نيتعكر انيلصف ماقملا انيتأ «فاوطلا انيضق املف ءرطم ىف كلام نب سنأ عم تفط :لاقف

 .سنأ انل
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 6-2 ةرمعلا و يخل لئاضن

 "هن وي جوملا

 ىف هعم انفطو ؛ملسو هيلع هلل يذص هلل لوسر أنل لاق اذكه "مكل رفغ دقف ؛لمعلا اوفتننا"

 رطم

 (ادج دانسإلا فيعضإ

 ايشاه جحلا باب

 :لاق ؛ديعس ىيأ نع (؟87؟)

 مكطاسوأ اوطبرا) :لاقو ةكم ىلإ ةنيدملا نم ةاشم هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جح
 ةلورهنا طلخ ىشمو (مكرزأب

 .(5578 ةميزخ نبا ىلع قيلعتلا) (فيعض)

 ىلايل اهب ثكمف ىنم ىلإ عجر ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ' :ةشئاع ثيدح) )١87(

 فقي ةاصح لك عم ربكي تايصح عبسب ةرمج لك ,ءسمشلا تلاز اذإ ةرمجلا ىمري قيرشتلا

 "اهدنع فقي الو ةثلاثلا ىمريو عرضتيو مايقلا ليطيف ةيناثلاو ىلوألا دنع

 هنعو مكاحلاو ينطقرادلاو دوراجلا نباو نابح نباو ىواحطلاو دواد وبأ هاور :فيعض

 .857١٠١مقر ليلغلا ءاورإ ىف ىنابلألا هفعضو ءهنعتع دقو سلدم قاحسا نب دمحم هيفو ءدمحأو ىقهيبلا

١ 

 )١84( (مهارد ةرشع ىوست اعمج بان ىلع ولو جحلا عدت ال)

 .فيعض وهو ىرهزلا نانس ني هللادبع هيفو ءريبكلا ىف ىناربطلا هاور (فيعض)

 )١85( :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةفيحج ىبأ نع

 زع هللا طخس ىف اهنم ىشم الإ ملسملا هيخأ ةجاح ىف ىشمي نأ عدي ةمأ الو دبع نم ام)

 عدي الو «هللا طخس ىف ةفعاضم افاعضأ قفنأ الإ هللا ليبس ىف ةقفن قفني نأ عدي الو ءلجو

 .(ةجاحلا كلت ىضقي نأ لبق نيفلخملا ىأر الإ ايندلا نم ضرغل جحلا

 .كورتم وهو ىدسألا مساقلا نب ديبع هيفو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور :فيعض

 .اهبان لاط ىتلا ةمرهلا ةقانلا ىه )١(



 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق رباج نع (145)

 ىراوز لقو ىداوع ّلق براي ؛تلاقف هللا ىلإ تكتشا دقلو نيتفشو اناسل ةبعكلل نإ)
 (اهضيب ىلإ ةمامحلا نحت امك كيلإ نونحي ادجس اعشخ ارشب قلاخ ىنإ لجوزع هللا ىحوأف
 (؟8/9١) عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو ,طسوألا ىف ىناربطلا هاور (فيعض)

 "”فيعض وهو نيرق نب لهس هيف'

 :لاق ماسو هيلع هنلا ىلص ىبنلا نأ رذ ىبأ نع (180)

 ىف كراوز مه اذإ كيلع كدابعل أم ىهلإ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دواد نإ)
 رفغأو ءايندلا ىف مهيفاعأ نأ ىلع مهل نإ دواداي ءاقح روزملا ىلع رئاز لكل نإ :لاق ؟كتيب
 .(مهتيقل اذإ مهل

 .فيعض وهو ىقرلا ةزمح نب دمحم هيفو ءطسوألا ىف ىناربطلا هاور .:(فيعض)

 -:لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هنع هللا ىضر رباج نع (144)

 ىلع نماض وهف رمتعا وأ تيبلا جح نمف مالسإلا مئاعد نم ةماعد تيبلا اذه نإ)

 .(ةمينغو رجأب هدر هلهأ ىلإ هدر نإو ةنجلا هلخدأ تام نإف هللا

 ريمع نب ديبع نب هللادبع نب دمحم هيفو' ىمثيهلا لاق ءطسوألا ىف ىناربطلا هاور (فيعض)
 2 .كورتم وهو

 سمشلا تبرغ الإ ايبلم وأ الّهم اجاح وأ ادهاجم هللا ليبس ىف ملسم حار ام) (284)

 .(اهنم جرخو هبونذب

 . "هفرعأ مل نم هيفو ' :(4/5) ىمثيهلا لاقو طسوألا ىف ىناربطلا هاور (فيعض)

 عوجرلاو عادولا دنع جاحلل لاقي ام باب

 هذه ديرأ ىنإ ءلاقف ملسو هيلع هلا ىلص ىبنلا ىلإ مالغ ءاج :لاق رمع نبا نع (550)
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هعم ىشمف لاق «جحلل ةيحانلا
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 رجقلا و 5ْ ةرسصلاو جنا لئاض نبع

 عجر املف (مهلا كافكو ءريخلا ىف كهنبوو ىوقت هللا كدوز مالغ اي) :لاقف هبلإ هسأر عفرف
 .لاقف هيلإ هسأر عفرف .ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ملس

 (كتقفن فلخأو كبنذ رفكو كجح هللا لبق مالغ اي)

 )2١١1/6(: عمجملا ىف ىمثيهلا لاقو طسوألا ىف ىناربطلا هاور :فيعض

 "ىنطق رادلا هفعض ,.نهجلا ملاس نب ةملسم هيفو'

 رامعلاو جاجحلا ءاعد باب

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر ىلإ هعفر ىسوم ىبأ نع (111)

 :(همأ تدلو مويك هبونث نم جرخيو هتيب لهأ نم لق وأ تيب لهأ ةئامعبرأ ىف عفشي جاحلا)
 'مسي مل نم هيفو ' :(؟5/١١) ىمثيهلا لاقو ءرازبلا هاور :فيعض

 تيب جحيأ فلقأ لجر نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اولأس :لاق ةزرب ىبأ نع (141)
 .(نتتخي ىتح كلذ نع هللا ىناهن ءال) :لاق ؟هللا

 .دوسألا مأ ريغ اهنعوري ملو ةزرب ىبأ نب ديبع تتب ةينم هيفو ىلعي وبأ هاور :فيعض

 .(عدر الو ضفن هل سيلف لسغ دق نارفعزب غوبصم بوث ىف لجرلا مرحي نأ سأب ال) (5١؟)

 وهو هللاديبع نب هللادبع نب نيسح هيفو ءسابع نبا نع رازبلاو ىلعي وبأ هاور :فيعض
 .افيعص

 (”ةيناوطق ةءابع هيلع رمحأ روت ىلع ىسوم جح) (14) 037 كَ ها

 سلدم هنكلو ةقث وهو ميلس ىبأ نب ثيل هيفو ىناربطلا هاور (فيعض)

 كيبل ملسو هيلع هلا ىلص ىسوم ةيبلت تناك“ لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع (555)
 تناكو .كتمأ نباو كدبع كيبل ملسو هيلع هللا ىلص ىسيع ةيبلت تناكو ؛كيدبع نباو كدبع
 ."كل كيرش ال كيبل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةيبلت

 .لمخلا ةريصق ءاضيب ةءابع :ةينلوطقلا فاز



 ةرمعلاو جحا لئاضف فذ

 .طلتخا هنكلو ةقث وهو بئاسلا نب ءاطع هيفو رازبلا هاور :فيعض

 :لاق هنع هللا ىضر سنأ نع (؟95)

 ' اقرو ادبعت ءاقح اجح كيبل :ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةيبلت تناك "

 .عوفرملا ىف هخيش مسي ملو افوقومو اعوفرم رازبلا هاور :فيعض

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم اجاجح جرخن انكلاق هنع هللا ىضر سنأ نع (؟191)

 .ةيبلتلاب توصلا عفر نم ىنعي انقولح عبت ىتح ءاحورلا دغلا نم غلبن امف

 .فيعض وهو نابهص نب رمع هيفو طسوألا ىف ىناربطلا هاور (فيعض)

 لبإلا انيف ىدهللو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع انك ' :لاق رمع نبا نع (؟48)
 ."رقبلاو

 :ريثك مالك هيفو ىفعجلا رباج هيفو طسوألا ىف ىناربطلا هاور :فيعض

 مرحملا هلتقي اميف

 (ةبعكلا فوج ىف ولو غزولا اولتقا) (195)

 فيعض وهو ىكملا سيق نب رمع هيفو ىناربطلا هاور :فيعض

 موي ىلإ مكدحأ مارحإ نيب ام وهف عتمتسا اذإ ايده دجي ملو جحلا ىف مايألا ماص نم) )٠0"(
 .(نهرخآ وهف ةفرع

 ”ةمجرت نم دجأ ملو "ىمثيهلا لاق ءدقاو نب ةزمح هيفو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور :فيعض

 'مالسإلا ةجح عادولا ةجح ىمسي ناك ' ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ سابع نبا نع )0١"(

 هنكلو ةقث وهو ميلس ىبأ نب ثيل هيفو طسوألاو ريبكلا ىف ىناربطلاو زاربلا هاور :فيعض

 .سلدم

 دجسملا لخدي نيحو ؛ةالصلا حتتفي نيح : نطاوم عبس ىف الإ ىديألا عفرت ال) (01)
 عم فقي نيحو ةورملا ىلع موقي نيحو افصلا ىلع موقي نيحو تيبلا ىلإ رظنيف مارحلا

 .(ةرمجلا ىمري نيح نيماقملاو عمجبو هفرع ةيشع سانلا
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 ؛هيفو تيبلا ثيأر اذإ ىديألا عفر" لاق هنأ الإ طسوألاو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور :فيعض

 "ةالصلا تميقأ !ذإو رامجلا دنعو

 دقو بئاسلا نب ءاطع ىناثلا ىفو ءهظفحلا ئس وهو ىليل ىبأ نب دمحم لوألا دانسإلا ىفو

 .طلتخا

 مهللا ”لاق تيبلا ىلإ رظن اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ديسأ نب ةفيذح نع )*١(

 ."ةباهمو اربو ًاميركتو ًاميظعتو افيرشت اذه كتيب دز

 .كورتم وهو ىزوكلا ناميلس نب مصاع هيفو طسوألاو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور :فيعض

 ناتفشو ناسلو نانيع امهلو ةمايقلا موي ىناميلا نكرلاو دوسألا رجحلا هللا ثعبي) ("04)

 .(ءافولاب امهملتسا نمل نادهشي

 ناسغ نب ثراحلا نع ىشرقلا دمحم نب ركب قيرط نم ريبكلا ىف ىناربطلا هاور :فيعض
 .هفرعأ مل امهالكو : )١147/15( ىمثيهلا لاق

 ىفشتس ال ةمثألاو ةملظلا ىديأو اهساجرأو ةيلهاجلا ساجنأ نم نكرلا عبط ام الول) ("05)
 .(ءاد هب ناك نم هب

 ١(. 5 /9) ىمثيهلا هلاق ' همجرت نم دجأ مل ةعامج هيفو طسوألا ىف ىناربطلا هاور' :فيعض

 ةشتسال ةمثألاو ةملظلا ىديأو اهساجرأو ةيلهاجلا ساجنأ نم نكرلا عبط ام الول) ("05)
 لهأ رظنيال نآل داوسلاب هريغ امنإو هللا هقلخ موي ةتئيهك مويلا ىفلألو ةهاع هب ناك نم هب
 لزنأ نيح هللا هعضو ةنجلا توقاي نم ةتوقايل اهنإو اهيلإ نربصيلو ةنجلا ةنيز ىلإ رانلا
 اهل سيلو ىصاعملا نم ئش اهيف لمعي ملو ةرهاط ذئموي ضرألاو ةبعكلا عضوم ىف مدآ
 ضرألا ناكس نم هنوسرحي مرحلا فارطأ ىلع ةكئالملا نم فص هل عضوف اهنوسجني لهأ
 ئش ىلإ رظن نمو ؛ةنجلا نم ئش هنأل هيلإ اورظني نأ مهل ىغبني ال نجلا ذئموي اهناكسو
 هنع مهنودوذي ةكئالملاو ؛ةنجلا هل تبجو نم الإ اهيلإ رظني نأ ىغبني سيلف اهلخد ةنجلا نم
 اميف نولحي مهنأل مرحلا ىمس كلذلو بناج لك نم هب نوفذقي مرحلا فارطأ ىلع فوقو مهو
 .(هنيبو مهنيب'

 .(4١؟/؟9) ىمثيهلا هلاق "ركذ هل الو هفرعأ مل نم هيفو ريبكلا ىف ىناربطلا هآور' :فيعض



 ةرمعلاو جملا لئاضف

 فاوطلا تاقوأ

 نكرلا حسمنف فوطن انك“ لاقف ةبعكلاب فاوطلإ نع ارباج تلأس لاق ريبزلا ىبأ نع (5)
 ىتح ردصعلا دعب الو سمشلا علطت ىتح حبصنا ةالص دعب فوطن نكن ملو ةمتاخلاو ةحتافلا

 .ناطيشلا نرق ىف سعشلا علطت لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاقو "برغت

 .مالك هيفو ةعيهل نبأ هيفو دمحأ هاور :فيعض

 هغارف نوكي حبصلا ةالص دعب فاوط كلب ام ةغلاب هبونذ امهبحاصل رفغي نافاوط) (704)

 هللأ لوسراي اوناق سمشلا بورغ دنع هغارف نوكي رصعلا دعب فاوطو ءسمشلا عولط دنع

 .(هب قحلي لاق هدعب وأ كلذ لبق ناك نأ

 وهو ىمعلا ديز نب نمحلادبع هيفو كلام نب سنأ نع طسوألا ىف ىناربطلا هاور :فيعض
 .كورتم

 عوبسا نم رثكأ فاط نميف

 هيلع هلا ىلص هللا لوسر لاق/كلذ نم رثكأ فاط نم انمو اينامث فاط نم انمو

 .(جرحال) ملسو

 .مالك هيفو هاطرأ نب جاجحلا هيفو دمحأ هاور :فيعض

 .(جحلا كردأ دقف رجفلا عولط لبق ةفرع كردأ نم) )59١(

 وهو ىكملا سيق نب رمع هيفو سابع نبا نع طسوألاو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور :فيعض

 .كورتم فيعض

 عبسب هامرف ناطيشلا هل ضرعف ةبقعلا ةرمج ىلإ مالسلا هيلع ميهاربإب بهذ ليربج نإ )١١"(

 ىتأ مث خاسف تايصح عبسب هامرف ناطيشلا هل ضرعف ىطسولا ةرمجلا ىتأ مث خاسف تايصح
 تيأ اي هيبأل لاق قاحسب حبذي نأ ميهاربإ دارأ املف خاسف تايصح عبسب هامرف ىوصقلا ةرمجلا
 : هحبذي نأ دارأو ةرفشلا ّدحأ املف :هدشف ىنتحبن اذإ ىمد كيلع حضتنيف برطضأ ال ىنقثوأ
 .(ايؤرلا تقدص دق ميهاربإ اي نأ هفلخ نم ىدون

 .طلتخا دقو بئاسلا نب ءاطع هيفو سابع نبأ نع دمحأ هاور :فيعض
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 :لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع (١؟)

 ةبقعلا ةرمج هب ىتأف كسانملا هيريل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب مالسلا هيلع ليربج قلطنا'
 اذإف ىطسولا ةرمجلا ىتأ مث ءضرألا ىف خاسف تايصح عبسب هامرف هرمأف اهيلع سيلبإ اذإف
 ىتأ مث كلذ لثم لعفف ةثلاثلا ىتأ مث ءضرألا ىف خاسف تايصح عبسب هامرف هرمأف سيليإب وه
 .(تافرع نم ىبل مث اعمج

 .طلتخا دقو بئاسلا نم ءاطع هيفو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور :فيعض

 هيف انلام رامجلا ىمر نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لأس الجر نأ رمع نبا نع (١5؟)
 .(هيلإ نوكت ام جوحأ كبر دنع كلذ دجت) :لوقي هتعمسف

 .مالك هيفو هاطرل نب جاجحلا هيفو ريبكلاو طسوألا ىف ىناربطلا هاور :فيعض

 جحلا مامتب ةئئهتلا
 كعور خرفأ) لاقف ىنمب ملسو هيلع هللاىلص ىبنلا تيتأ' :لاق سرضم نب ةورع نع )5١4(
 .(ةورع اي

 ليوط ثيدح ىف ىناربطلاو اذكه رازبلا هاور :فيعض

 اثيدح هل رأ مل ىدع نبا لاق ىدوألا ديزي ني دواد هيفو' :(؟514/؟) ىمثيهلا لاق
 خرفأ :هانعم ام ةياهنلا بحاص لاق "ةعامج هفعضو ةقث هنع ىور اذإ دحلا زواج اركنم
 .عزفلا كنع بهذ اذإ كعور

 ىنم ىف باب
 اهلزنأ اذإف ةقيض ىهو بجعل ىنم رمأ نإ هللا لوسراي انلق لاق ءادردلا ىبأ نع (15)

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر لاقق ثعستا سانلا

 .(هللا اهعسو تلمح اذإف ةقيض ىه محرلاك ىنم لثم امنإ)
 .هفرعأ مل نم هيفو طسوألاو ريغصلا ىف ىناربطلا هاور :فيعض



 :لوقي ملسو هيلع هللإ ىلص ىبنلا تعمس لاق سابع نبا نع ("95)

 (ةرفغملا دعب لضفلاب اورشبتس ا اولح ندب عمجلل لهأ ملعي لإ

 ."هفرعأ ال نم هدانسإ ىفو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور ' :(777/5) ىمثبهلل لاق :فيعض

 نحنو هتجح ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق ىؤل نب رماع ىنب دحا .لسح نع (”71)
 فنشتئا :لاق .هللا لوسراي معن لاق ؟كجح كل ملسأ :هل لاقف ؛:هجح نم غرف دق لجر ىلع هعم

 فيعض وهو ؛ةربس ىبأ نب ركب وبأ هيفو' طسوألاو ريبكلا ىف ىناربطلا ءاور :فيعض

 للا

 هسفن نع جحب نأ لبق هريغ نع جح نميف

 :لاقف .ةمربش نع كيبل :لوقي الجر ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عمس لاق رباج نع ("18)

 .ال :لاق ؟"كسفن نع تججحأ"

 ”ةمربش نع جح مث كسفن نع جح' :لاق

 وهو ةديبع نب ةمامث هيفو' :(587/9) ىسمثيهل ١ لاقو «طسوألا ىف ىناربطلا هاور :فيعص

 .ف .
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 اهعم ةأرمأ تلبقأ اذإ ريسي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا امنيب :لاق كلام نب سنأ نع (”14)

 ؟ةفرعب فقو اذإ هباوث امف :تلاقو .رجأ كلو معن :لاق ؟جح اذهلأ هللا لوسراي :تلاق ءاهل نبا

 .(تانسح مهسؤر رعش ددع فقوملاب فقو نم لك ددعب هب هيدلاول بتكي) :لاق

 ليعامسإ نب دلاخ هيفو' :(187/5) ىمثيهلا لاقوءطسوألا ىف ىناربطلا هاور :عوضوم

 1 ."”بذكلاب مهتموهو ىموزخملا

 فاو دئاوزلا عمجم 0(



 ةشد ش1 1 ا ا اال
 :ملسو هيلع هلقا ىلص لاق (”20)

 رمأو ؛هترتسف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هجو يف تتبنف راغلا ةليل ةرجش هللا رمأ)
 نيتيشحو نيتمامح هللا رمأو هترتسف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هجو ىف ثجسنف توبكنعلا
 اوناك اذإ ىتح مهفويسو مهيوارهو مهيصعب نطب لك نم شيرق نايتف ليقأف راغلا مفب اتعقوف
 ىأرف راغلا ىف رظني مهضعب لعجف اعارذ نيعبرأ ردق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نم
 نأ تفرعف راغلا مفب نيتمامح تيأر :لاق ؟كلام اولاقف هباحصأ ىلإ عجرف راغلا مفي نيتمامح
 اعدف امهب هنع أرد دق هللا نأ فرعف لاق ام ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عمسف دحأ هيف سيل

 .(مرحلاب نرقأو نهءازج ضرفو نهيلع تمسو نهل

 نم ةبعش نب ةريغملاو مقرأ نب ديزو كلام نب سنأ نع ريبكلا ىف ىناربطلا هاور :فيعض
 .ىكملا بعصم قيرط

 ىسيقلا ورمع نب نيوع وهو هنع ىور ىذلاو ىكملا بعصم هيفو " )12١1/7( ىمثيهلا لاق
 ."امهمجرت نم دجأ مل

 ةبعكلا ىف ءاجام

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق لبج نب ذاعم نع (؟؟1)

 صضرألا ةعس ىلإ رظن مث فيرخ ةئام ةنجلا ىلع ىكب ضرألا ىلإ مدآ هللا طبهأ امل)
 ؟ىريغ اهنكسي رماع كضرأل امأ بر ىأ :لاقف

 هصتخأ انيب اهنم كئوبأسو ؛ىمسإ اهيف ركذي تويب عفرتس اهنإف ىلب نأ هيلإ هللا ىحوأف
 نكسأ نأ ىغبني سيلو هنكسأ تسسلو ىتمظعب هقطنأو ىتيب هيمسأو ىتمظع هللحأو ىتماركب
 نأ تقلخ امم ئشل ىغبني سيلو ءىتمظع ىسركو ىشرع ىلع نكلو ىنعسي الو تويبلا
 ةمأ كدعب نم نورقلا هرمعت مث ايح تنك ام مدآ اي هرمعتو ىتردق نم الو ىتضبق نم جرخي
 هرامع نم هلعجأ ميهاربإ هل لاقي كنالوأ نم دلو ىلإ ىهتني ىتح نرق دعب انرق ةمأ دعب
 .(هناكسو

 شايع نب ليعامسإو ىلجبلا ورمع نب ليعامسبإ هيفو طسوألا ىف ىناربطلا هأآور :فيعض

 .مالك هيف امهالكو

 | :(ةكمب اناكف نيرجح هللا امهخسمف ةبعكلا ىف اينز ةأرماو لجر ةلئانو فاسأ ناك) ("؟؟)



 ةرمعلاو جحلا لئانعل ا

 :0747/5) ىمثيهلا لاقو ؛ةشئاع نع طسوألا ىف ىناربطلا هاور :فيعض

 ."باذك وهو ىرمعلا ديزي نب دلاخ هيفوأ

 نكلو برعلا ةريزجبو - ةنيدملا ىنعي اذه ىدلبب دبعت نأ تسني دق نيطايشلا نإ) 0
 .(مهنيب شيرحتلا

 نم دجأ ملو ىلهابلا نوره نب نكسلا هيفو' ىمثيهلا لاقو ؛ىلع نع رازبلا هاور :فيعض
 ."ةمجرت

 روث لبج راغ ىف

 تئاف ثدح سانلا ىف ثدح نإ ىنباي ' :هنبإل لاق قيدصل | ركب ابأ نأ ةريره ىبأ نع (*؟4)
 كقزر هيف كيتأيس هنإف هيف نكف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو انأ هيف تأبتخا ىذلا راغلا
 .ةيشعو ةودع

 .باذك وهو ريطم نب ىسوم هيفو رازبلا هاور :عوضوم

 عفرت الو هشيشح شتحي الو هرجش دضعي ال ةمايقلا موي ىلإ همرح مرح هللا نإ) (”75)
 .(اهداشنإل الإ هتطقل

 وهو طانحلا ىسيع ىبأ نب ىسيع هيفو' ءرمع نبا نع طسوألا ىف ىناربطلا هاور :فيعض
 .(؟ رك عمجملا ىف ىمثيهلا هلاق "فيعض 1
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 اسس سبل

 مهو شيرق نم رفنب رم ماسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نأ ورمع نب هللادبع نع (5؟5)
 مكلامعأ نعو مكنع ربختف مكنع ةلؤسم اهنإف اهيف نولمعت ام اورظنا" لاقف ءابقب سولج
 "ةميمنلاب ىشمي الو ابرلا لكأي ال نم اهنكاس نأ اوركذلو

 .سلدم هنكلو ةقث وهو ميلس ىبأ نب ثيل هيفو زاربلا هاور :فيعض

 سانلاو ةكئالملاو هللا ةفل هيلعو هللا هاذأ ةنيدملا لهأ ىذأ نم) (*77)
 .(لدع الو فرص هنم لبقي ال نيعمجأ



 <14 ةرمعلاو جحا لئاضف

 ىراصنألا لضفلا نب سابعلا هيفو ءورمع نب هللادبع نع ريبكلا ىف ىناربطلا هءاور :فيعض
 1 .تفيعيض وهو

 .(ةنجلا عرت نم ةعرت ىلع ىربنمو ةنجلا ضاير نم ةضور ىربنمو ىتيب نيب ام) (5؟4)

 .حاضو وهو ةربس ىبأ نب ركب وبأ هيفو رازبلاو ىلعي وبأ هاور :عوضوم

 .(ةوفج برشم هبلقو اهءاج مايأ ةثالث ةنيدملا نع باغ نم) ("؟1)

 مل' ىمثيهلا هيف لاق ىلع نب ةمقلع هيفو رمع نبا نع طسوألا ىف ىناربطلا هاور :فيعض
 .”هفرعأ

 ام ىناريج اومركي نأ ىتمأ ىلع قح ؛ضرألا ىف ىعجضمو ىرجاهم ةنيدملا) ("0)
 :راسي ابأ اي :انلق .لابخلا ةُئْيط نم هللا هاقس مهنم كلذ لعفي مل نمف رئابكلا اوبنتجا
 .(رانلا لهأ ةراصع :لاق ؟لابخلا ةنيط ام

 دئاوزلا عمجم ىف ىمثيهلا لاق ءراسي نب لقعم نع ريبكلا ىف ىناربطلا هاور :فيعض

 .(ملعأ هللاو كورتم وهو بوبحلا ىبأ نب مالسلا دبع هيفو ' : )5/77١(





 ءارعشلا نويع يف جحلا





 أل ءارعشلا تنويع يف جسحلا أل

 كداٌوف نع هللاب يلربخو ءرجح نبا مهديسو ظافحلا ةمئاخب أدبنو

 ملعتل .. رجح نبا داؤف ةقر يف للعلاو ديناسألا ترْثأ له : يل لق .. كعمدو
 . © انيلإ تّدُر اهعاضبإ» .. ظعاومو ةدقأ سانلا قرأ مه ثيدحلا لهأ نأ

 نم ةكم ىلإ مهرفس يف يداحلا هحرتقا ام بسح رجح نبا ظفاحلا لاق

 اهنم زهجما بكرلا عم نما

 «'!اهَاقص ِنوُيَهلا ثيعلا دي ثداجأ يتلا اهّضرأ اوُمَمي ابكر هللا ىعر
 "”اهلالَخ دق اًهمارخا يهداسجلأل ملي ىرّسلا يف | رمل ال و
 5< لل اوّيخأف اوُيَحو مهَليِلَع ميسُنلا اوُلِبَق الو

 ة . ٍ مييسنلا تابهب انيمي قفز

 اًنكاس ةكرحف يداحلا اهمساب ادش

 مهقوش جاه اهمالغا ا ار انو
 هل اوعّضح اَهُهْجو ىَلَجَت نيحو
 مشلأب نيريعيسملا ل. ارقام
 مهيعسل اًركش ٍدمحلاب افّصلِل اوُقَر

 اهلامش هل ُثَّذَم ْنَم زاف دقل

 اهلاصُنا نينحلا لوصوم رك ذو
 اهلا 78 مهاياطم الح

 0 ”نا ثسفتلا ةورملابو
 8 7 /. 2 8 1 ,4 .٠ و

 اهانُم نيبلاطلا سوفت تلو اوفعلمأو ٍدوُعصلا موي اوُدِهَسأ دقو

 )١( راردملا : نوتحلا ءاودصق :اوممي .

 . نما نم مداقلا جاحلا هنم مرحي ناكم : ململي (؟)

 . اوفش : اولب (9

 . رحسلا تقو : ةرحسب (54)
 .اونعص :اوقر (5)



 ا

 ٍةداعسي اوُفَرُع يتتافرع يفو

 نقيم ع فغتسُم بئات مكن

 تلا رفث مهف اوُراَف ور ذو
 البقُم ٌُدفَولا لبقأ تافلدزمب

 ةفاخم اوضافأ ذإ اعومد اوضافأ

 املا قبس امَحلا عيدوتل اوداعو

 ٍدصرم مزمزب مهمداخ مزمزو
 هعادو فاوط يف اًليلغ لبو

 اهراسكلاب اعدلا يديأ اوعقر دقو

 ةلبتسم عمدأ نم اورثكتسا |

 اكبلا َةّيْعَكلا اوُقَراَف .موقل 7

 اهِعاَدو َدْعَب ُبحصل ١ كاذ لا لقو

 ةرمعلاو جملا لئاضف
 0 ببال

 ""اهامجشا او ماش لمشلا .عمجج مهي

 '"افاجيم ضيفي يمه قرفغمب
 افاطم هنع هللا وُفَع ٌرصقف

 "لال اًوْفَص 02 وفعلا ُباَحَس مهنَقس

 اهاّببقا ٌسوُفُتلا ىرشبلا نم ْثقالو

 اهالتعا سوفنلل ُتّيْحَأ نّيبلا َنِم

 اهلاوس ٌثباطتسا ٍدفولا ةنيملأو

 '”اهفاصو ُةنَبَح ٌدص يذو ىّررت
 © اهاسأ عومد مك نكل نسحأف

 اهاح ٌحّنفلا أ ىتح اجّرلا مْرَجَو
 '''اهاَمهْنا ليحرلل اولقتسا راهن

 اهلاتكار اهَلاضفأ اودقف دقو
 مي م3

 لا تبحصلا قراف ذإ فسأ لل

 ””اهارغو اللا ٌبَض اوُرفت دقو ىم- 2 جلا يديصاق ىرسلا يف اوُجو اوُداجأ
 ىلإ 8 1 هر 000

 مهليلد بيصحلا ضرأ نم فَراَشو
 اهالَد برأ َنيح ضور َسئارع

 . اوعلطتو اورظن : اوماش )١(
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 ةفلدزم ىلإ ريفنلا دصقي : اورفن هف .

  5علضت : ىؤرت . ءىماظلا اهيأ رم : يأ : لص را « قدم توصب حاص : مهداح مزز

 . اقوش : اليلغ . ىور : لبو (ه)
 . اهناليس : اهامهنا (0)

 . اهلهأ : احلا . عجر : لآ (7

 ْ ْ . ريسملا : ىرسلا (8)

 . نهياب ناكم : بيصحلا . برق نع ىأر : فراش 0(



 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 مهترل كش مهيداح  يناغأ

 انبوُتذ تحال سمشلا لْثَم يف

 انَإَف ممعلا وفعلا ىلع انحأ

 ٍدمحم مانالا ريت ىلع لّصَو

 فكن

 ")اهلافتحا نوُمتكي ال ةيعذأو
 الاوز باكملب انيلع ٌرسيف

 اهاحم ارْهَد فيوسّنلا ىلع انْمِئس

 اهاصّنا ميِدُت اينُّدلا ىدم ًةالص

 0 "'نامزلا توص ..ةكم 0

 . يوامسلا ىيحي : يقارعلا رعاشلا

 ةكم راونأ رعاشلا ىأر امدنعو

 اهبابق رون حال « ٍةلجد » نبا اي فق
 اًركاش ةلجد نبا اي كدوجس لطأو

 امبر كرغث ركذلا . ءامب لسغاو
 اميرلف « محتساو ةلجد نبأ اي فق

 ةميظع يهف « نمحرلا اهب ىصوأ
 ىرغلا ىلع دالبلا ري نكت مل ول
 هقلخ ةلبق هللا اهافطصا اَمَلَو

 اًلسرم ةيربلا ريخ ىفطصا الو
 اهنيدب دولخلا سأر ىلع ُثفقو

 اهئايفآ نم ناميإلاو كسنلا
 هرغثو نامزلا " توص اهنأكف

 اهئادعأ ىلع قاب « اهليجس و

 « ىنم » اذ بئارتلا ريخ اهئارتأ

 . اهب عمجتلا : اطافتحا قلد

,0 

 . اهتيب ءايضو ..

 اهبابل ٌرقَي دق كداٌوَف كلسماف

 اهباشعأ نم كيحرُج ىلع رثناو
 اهباطخ ريغ تيطخ تنك سمألاب
 اهباوش ضعب كيلع بوردلا تمر

 ؟ اهب ىصوأ دق نمحرلا اهريغ نم
 اهبارت قوف هللا تيب ناك ام

 اهباكر وحن. نوعاسلا ىعس اَلَو

 اهببارعأ نم ديحوتلاو قحلاب
 اهب مظعأ الأ ءاججات اهلهأبو

 اهبايطأ نم ناسحإلاو لدعلاو
 اهباضر لالز « اهمزهز » نأكو

 اهباحس رطق : قحلا لوقح ىلعو
 ؟اهيارتأ_نم نيأ ٠ ةبيط » كانهو

 . ١ ص ١1ا7/ ةنسلا ١84 ددعلا ةيبرعلا ةلجمنلا



 الابك

 ىرولا فرع امف « ايندلا اه تناد

 ةفكب قيتعلا تيبلا "عضوي ول
 ينت رصبأ نأ مهللا كل ادمح

 اههجو ةلقم « ضرألا يذه بلق يه

 اقلاتم اهحبصك رابلا: قل

 ةينث لكو ؛ ىنم : و ٠ افصلا  لسف
 اهؤامس مانألا لبق اهلا تجح
 - اهلمر ةزع طرفل - داكي ضرأ

 هب اذإف هعيمج نامزلا عمج

 انه نمو « نيمالا » رم انهاه نم

 « اهالب » ءاضفلا قرتخي لاز ام

 ىظللا نم تلسنتغا ام اًماع نورشع

 اهئاضف رونب اونادزا نم .. يلهأ

 اهتلخد نيحو .. ينطو ىلع يكبأ

 يدرشت لويخخ قوش نم تمظعأ
 ىرالا نم زعألاو .. زيزع ينطو

 ىوتساو ةقيلخلا قلخ نم قحوف

 اهئامب ديرش اي كداؤف لسغاف

 ةرمعلاو جيلا لئاضف

 اهباعش لثم .نظلا روهط ابعش

 اهب اهدعأل ىرخألا يف ضرألاو

 اهباسنأ نم تنكن زاجحلا برد

 ابانهأ يف نفلع تايقابلاو

 اهباجح نوك لش .جاد ليللاو

 اهباحر قوف نيشاا فرشأ نع
 اهبالُس ىلع ٠ لجس ٠ جيجحب
 اهبارس جهو ءال ىئاطع يوري

 اهبارحم يف بلفلا عوشحخ رثجي
 « اهباطحت ٠ نم لدعلا ضافو ىرسأ

 اهبابشب ىزت منو نامزلا مره

 اهبارش مظع يندربأ مويلاو
 ! اهبابحأ سا .. هللا يف يتبحأو

 !! اهباوشل السوت ءاكبلا راص

 !... اباه معن يف ينتمر امل

 ؟ اهباتك ريغب يحور امف « ينيد

 ابباب تع بلقلا نوكي يملح
 ! اهباإ لستغاف ءام مش وأ

 : قيدصلا دمحم دمحأ بتك « جيجحلا دفو ١ ناونع تحتو

 ' ىلع نيحلاصلا راعش .. َنوُمِرْحُم اي
 َسَبَتقُم دلخلا نانج نم هنأك # ملل 9

 ْمُهَرَشْنَم ثْعَبلا مويك « نومرحُم اي
 ارَمُز اولبقأ ٍنوَلو سئج لك نم
 اهفرخُرو ايندلا ىوه نم اوُدَرت

 هع ريخلاو ىدهلل .. مههوجو

 ُهْعَبُل نمحرلا دي هابجلا يفو

 همي مويا اذه يلا لئش
 همم ٍناميإلل لضافّتلا ٌثيح
 هْعَمْظ هللا ِءاضر يف مهلكو



 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 امنإ .٠٠ ٌءام ٌبازيملا بكس امو

 انيع' كينيع نيب يرجت مزمزو

 يللط هيف «مجرلا سيلبإ نومريو

 مهتعمج جيجحلا بر اي نيدلا كل

 ٍةعقب لك يفو « افانصأ سانلا ىرأ

 ٌثوافت اهيف ُباسنألا الف ءاؤًواست
 ةببج سّدقُملا برّتلا يف كل ْتَنَع

 لجحم نامزلا لابقاك بكرو

 ةمأ ريخ تجرخأ ضرأب ريسي

 . هتاودغ يف َنْمْيلا اهيلع ضيفي
 دمحأ دجسم مويلا دعب ترز اذإ

 , اهم نويعلا عمدلا عم يمهتس
 2 * 8 2 هاء

 ةينث لك تحن رون قرشيو
 - 318 ٠

 قغ

 تامحرلاو ّرجألا كيلع َضافأ

 تارجفنم لوسعملا رثوكلا نم
 تارمجلا نم اناريث كيناشو

 تاصّرَعلاو ,حاسلا ٍروُهَط ٍتيبل

 تاتشو ةبرغ نم اوبتنا كيلإ
 تافلتخم ٌرادقألا الو . كيدل

 تاببجلا نم .يتاعلا امل نيدي

 تاوطخملا رباك يشاوحلا ميرك
 . تاروسلاو يحولا ءامس تحتو

 تاح ورلا ,ذ ملا اهيلع , فضي و

 تاداسلا ديس ىوثم تدهاشو

 تارجحلاو رتّسلا نيب دمحأل
 ةاصح لك تحت ٌجيرا عاضو 0

 ٍةالف قوف دجملا حورص ينابو

 . اهئاذأو .. :يكابلا اهربنمو .. حيبذلا اهمامحو .. نيتلبقلا ىلوأ

 قيحرلا عوشخ هنم زتهي مماوحلا تو صل يغصي ناك يذلا مامحلا تيأر
 ناكملا عرج نامألا حيبذ مامحلا تيأر

 )١( هب رهاجلا : هنلعم ..

 )١( فارطألا ةديعبلا ةعساولا ضرألا يهو «.ةزافملا . ,

5 
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 باب را

 بّرَح الو يّعَب الف - نيماسُم

 تيرم ىبرلا رهظ ىلع مايخلا ىرت
 ةمئاق نمر اي كدوفو يذه
 ةركاذ ٌباسنت 5 يحولا ٍطِيْهُن يف

 رثأ نمو فيط نم لزانملا يف مي
 فحتام وهو يلايللا هيلع تفع

 لب رطاع الس جيجدلا فو

 اهدجسم و .. لوألا ةلبقلا اوكرت ال
 ٌةرهاط تيبلا لالظ نم انهاه نم

 ْنَهَو اًنِجاورأ يفو دوعن نل ؛ال

 : هللا هظفح لوقيو '

 ال مهاربإ ٍدهع نم اًئطْوَم اي

 ىَنَتي تيب لجأ داش هيديب
 حاسب يهف .. هيلإ سوفنلا يوب
 اًيبلَم ٌماق «٠ ليعامسإ» َكانُهو

 امهانس هلإلا يجو نم ٍنارمق
 اًصلاخ كتيب ٌتيبلا اذه .. هاير

 يذلا جهلا ىلع اًنكيسانم اًئرا

 يف ٍقوش ءارعشلا ريمأ لوقيو

 ٌكئالم زاجحلاب قفأ لك ىلع
 هجارب ؛ نيمألا ليربج بابلا ىدل

 . قمحلا ءادن 0

 ةرمعلاو جملا لئاضف

 يبا ماس ف

 ةعوري امه انج دوارب الو

 ُهُعَرْشَأ جيرلل ةروشنم ٠ ٠ رحبلاك

 ُةْعَسوُأ وفعلا ليمج نم اهُمُضَي
 ُهٌعَولُت اناجشأ بلقلا يف ريثت

 هصضوم رابخألاب قِطْنُي

 ُهعَفْلَب تادحألا عجرتسي ..تمصلاب

 ُهْعْمْسَي ٍنارفُلاب ةيربلا ّبَر
 ةعجرت دبال ارباغ انل ادجَم

 هعُجْفُ ىرلبلا يف لاط كو .. وكشي
 ُهَعِيْرُت ريرحتلا ادبم .. انلايذأ
 "يتهم لابلا ىلخ علني نلو

 ىلا

 حاير هيلع رفعت الو .. ىحمي
 ُ و رض ىذ ٠ ّش

 ءاضلنب هئاعدب اههالسكو
 0 مو
 . ربا قلخ

 حارص هيف ديحوتلا ملاعمو

 حارب هنع سيل... مَع كيضرُي

 0 ا
 حامسو ةسفع و

 : تافرع ىلإ هتديصق

 تاكربلاو هللا اياحت فر

 تاَحفُنلا ةينامحر لئاسر

 .169- 5١*؟ .ص قيدصلا دمحم دمحأل رعش ناويد



 ةرمعلاو جب حمحأ لئاضف

 .مرحلاو تيبلا قفأب مامحلا راط

 هتراهم ينيجشت راط وأ طح نإ

 ٍلقتت ماثالا»و ضرالا

 ترصم يذلا «ملسلاب» ملحأ مانا

 يتاعارض رشناو ىمحلا مامح اي رط
 ةحّشوم ىربكلا ةبكنلا نم غصو

 يل دشن

 مغنلا عورأ ودشي رحلا هراثيق

 ممقلا ىلإ اقفخ هلثم يل تيلاي

 مولو ّس ايأا 4م يلاكر كتلض

 نخملاو ردغلا تامدمد هئاصغا

 يلاهاو يلاماو يعومد لمحاو

 يناعلا ىبسألا'ليل اهوجش نم زتبم

 0 فيرشلا مرحلا ةمامح 0

 امالّس فيرشلا مرحلا ةمامحأ

 امّنإو ٠ . حانجلا اذه يل يَ نأ

 هب 3 نيرذت ول ٌحورلا

 روب ءيِضَنسُن جرَعَت مش

 ةضيهم رحانجلا ةيواط تخخأ 4

 اهَداَوُف وْدَعْلا ٌتايامر ُتْمص

 اهَحرَج يراد فلإ ا .ْثْنَرَو
 ثشَهجَأو غبت ْنذَأ الث ثدشو

 يمقنا الأ فيرثلا مرخلا ةّمامخا

 امَلَطَم يلاعألا نم نير لله
 انّمسلا د ٌدوحُشَم ُقَحلا فيس نيرو

 قد ٍاص | : اتايأ اهيل ١ اي

 طع رايدلا و ذوعأ انو

 ماهّتْسُملا َبلَق تنبت
 اماقم ل َقوَق ٌةّمِه ٍ

 ىماَسُت ذإ قيِلحْتلا يف يف رع
 امارمو ةياغ فرشا ذوعُتو

 امن 'ىمألا يف ٌعلعمت سدقلا يف

 امالآلا قمت ْتَن بف .. اًملظ

 انمذ كانه عر 0 ِدْيقلا 3

 :آ َءىِفطُتل .. اًفَسأ
 امال 0 شْيَع انهاه ل
 !؟ املظو ةَمْهَج وُحْمَي روثلل

 ؟اماؤألا ٌقَحْمَيو ..ٌويقلا يرغي
 امالألا ٍقفحو ٠ 7 يي
 امأللا ٌلِعْشَيو .. ومُهلا ولجَي

 اماذم الهلل ل

 امار هلإلا ٍتاذ يف ُتومنو



 ا جدل 0
 ةرمعلاو جملا لئاضف

 © تئيلاب فاط 0

 : يمظعألا ديلو : ذاتسألل

 ةلوفج تلهتساف © تيبلاب ١ فاط

 قوش ةلالجلا نم هاودحاو
 ٌتاححبس هل قشاع رعاش

 ٍداو لك يفو ءُهِلَق ماه
 انونف لامجلا نم ىّلَمَكي
 يوحن رعشلاب ءاوه قرشو

 ' ٍقوش جعاول ىوللاب 0-8
 انيرح ٍضيرقلاب هاوكش ثب

 ثواست دق يذلا وهو ىنمتو
 انايب هتملع « ثيبلا»

 يناعملو «ءهرعش ظفللاب قر

 ىلتُت َنيح هل ٍةدوشنأ لك
 الالد ّنسِم ٍناسحلا يناوغلاك
 لهمت قوشملا رعاشلا ' ,لعأ

 اًماَمِح يف اًمعشاخ ُبلقلا فجَي

 رونو ٌضيف ٠ ليلخلا ُماقم » و
 اًرْمَع 79 « تيبلاب ) ةالصو

 57 رعاش ّسنألا فَرَع

 ايانحلاو هبق بحلا الم

 ةئوؤش نهب تضاف تاربع
 هنيفد قافتسا هقامعأبو

 ةئينح ٍداب نيكل ىوبب

 ةثونف ىنّتش ناميإلا لامجو

 ةُئينأ ديشنلاب هيراييف

 ةئونكم رشم كولو
 ةئوكس هئينكاسو .علسبو
 ةئيزح ٌحيرُي ام رعشلا نمو
 ةئوئمو ةئاينمآ هدنع

 ةنئيزئو اهئيزي تقار نيح'
 و 9

 هُئيلُثو ةقر بلقلا شمت

 ةئوصغ ْتْلَدَن دق ضورلا ىتجو
 ( ُةُنيِمَي ١ و هذه « هللا ةبعك و

 ةثوكر بيطي « اهتاكرأب »و
 ةئيكمو ةئاكم اياربلل

 ةثونس ْتْضَمَت دق تالالضلاب

 ةتئويدو ةهبيونذ اياطخلاب

 ةئوجد ٌثتَءاض هانس نم املأ

 ةئونظو ةهمماهوأ ٌتَشالَتَف



 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ترا نيح حورلاب ىماستو
 اهحنلا َقلَط ريمصلا نيمطم
 ٌليرط حبس رابنلا يف هلو

 يلايلا تاسئشانب يناعيو

 يفخ رسب ةلإلا يجانيو

 يجايدلا حجب ةفقو ةبسسح

 اياتك ودغتس ةدجس ةبسح

 يوري « مزمز ١ .عبن نم ٌقيحرو
 ائيع هللا ةسيانع اهُئَرُجف

 جت تاريخلابو ِءاطعلاب قرن
 ءادو مقُس لك نم ٌءافشو
 ٍداو تارسملاب ّبلقلا ٌرمغي
 لا لوح هلل ءاعدلا ريدهو
 جحلا يف ٍناولألا فالتخاو
 اًدوفو ءاجرلا ّنطوم اودصق

 ابر نوجمريو اضرلا نوغتيي

 ىضرستل بر كيلإ ائلجَعو

 ىواستي نل رامضملا موو

 ( تافرع ٠ ىلإ ةبكر ىضمو

 خفت حفلا لَه عدلا نمو
 تس هيِبْنَج نيب دجولا ةوذج

 هيلع اًرابطصا لواح املك

 انلقف ٌتححاف ( مايخلا و بويطو

 ابيدي نيبو ىرشبلا حابرو
. 24 

 الملأ

 يجو ٠١ ىصحلا » ىلع هاتُهبَج
 2 : 6 00 هم م

 هلويع انرقو هسفن تيصر

 ُةنوُوُس ةايحلا يف هاحتوتت

 هني ايلع هير ءَوَأْطَو
 نوصي ميظعلا قلاخلا ىوس نع

 ةئوجمو ٌعجُه نويلخلاو
 ةسْئيِمَي باسحلاب ءهاقلتت

 هتيعمو هميِئِسُت داص لك

 ائويعو ةرامأ اهنم نسب

 لوو افصلا هنم اله

 ةثلوخلو ةماغنأ ْتِباَط تيب

 هنيفي ىو نب تايأ 1 نسملألاو

 ةوته 0 ٍناَوْضْرْلا ٌباحسو

 ةشرق ةثرق نمرفلا عضد نعل
 ةانيجقو ٌدَرَجم يسج و عأ

 رْعَظ ْتّطَح َنامْعُل يداوبو
 ٍهيدخ قوف
 ويف همفهرأ فيّسلا ابشك

 ةنرخيو هرم عملا كت
 ةئرسن اقباع َضوُرلا رَطَع
 لِ و باحّسلا ضيب ىدابتت

 ُهْلِم ناح ذإ بيطُرلا بابرلاب

 0 كا مهال



 اميرك َماوألا ٌءىفطي ُةدرب

 ءاضو دايعلا هججؤأ ىرثو

 يتاَرِظات اهبّرِل يتناريضات

 وليو ولعت جيجحلا ٌجيجضو
 اًدشر رمآلا نم انل ْبَه انّبَر

 ةسيف ةداعسلاو َنمألا ُدِجُن

 ٌتلادو لاجرلا تلد ٠ .دقلو

 ٌتناهف ٌتئاخو اهدهع. ٌضَقَت

 انَم زجعلا نيعأسب انيأرو

 انيف مزعلا ثعبت ,ُيلنم ةمرع

 يضمسيف سونفنلا . المي الم

 ارشب حفطي كوحضلا "عيبرلاك

 ةرمعلاو جحلا لئاضف
 م م سس سس

 ك0

 ةئيري امم ٌداوفلا ىقنُي
 3 3 هم يد

 ُهليِعَو مل | ةروخ ُتفِلْزَأ

 ةْئينَرو ُهُكَقَر ةأجانملاب

 ةكيبتسل العلا ىلإ اليبسو

 ةئيدُث كاذ لبق ناك يذلل

 ةئوهو داسفلا ُُذ ٍاهارتعاو

 ةئيرع سيد نيح ثيللا ةَعجَه

 ةئيمك اّيَرَو هٌّدحح اًراص

 ُهْئيِهَر ءابإلاب ّديقلا مِطْحَي

 ةشولت اهَز هريهاز أب

 هني فَرفرَو لوز كر

 © ةعمد اّلِإ تافرع يف قيب / 0

 50 عقر - 7 م ا خلل

 يتفلا ىّقلت ْنُع مل ِكّضْرأ ناكف
 هن ع 1

 59 يمد 2 5 و عا ل

 ةفاطع ةبصع ِكَلْوَحَو .! اًجَع

 يلألا ن نيأ !ىبلا اًهبد ' ْنِم و ور مل

 ةَءولْمَم اهضاّيِح و قوش

 لاُةَحاَسَو .ميركلا يخّولا طبه انأ

 هقيِحَر ةلإلا كرا مرح

 يوتريو ٌبولقلا هل نحت ٌمرح
 بنلا يعبارم تلج ! كانه نِم انأ

 ُدآتح ديهشلا نرخ ني ِكارعَ
 يلتخألا ولع 10 معلا

 ناسحإ م داهج 2 و 5
 و

 ناين اهجاَرَم لكو ىئ

 ناَتِجَو ةياو طع ى رسم

 ٌنايدولاو كاوا هب , ىف

 ناّسرْفلا ييجاَس يف ْتَقَتلاَو ٌةو



 ةرمعلاو جلا لئاضف

 اهتانج ُتْيوُط ِنْدَع ىرت ْنِم انأ

 اًِلاَوَع َءاَمّدلا الإ يضئ ل

 اًهيجت رت راونأل | نب وُلْج
 ِهَتاَحاَس ىلع اُّّدلا تفلت
 َقِراَوَب تايلاَخلا ُتاَيَرْكَذلا

 اًهِتاَيَط يف َراَذلا فلت َنْوَج
 ةَييصُم حا الإ ٌتَدَعْرا اَم 2 مسا س# 0 هامل م 7 5-6

 ل0
 7 3 مر 02

 ةِث لكي اًهلكلكب تقلا

 اًعُجفَت ُباّضهلا اهئ ُتَنْحَأ
 ٌكِلاَسَم مولا

 تور ةّيجات لك يف ثركغتتو

 ٌدَمَحُم َ نيصلا يِباَوَر يدر

 لع كبرت نم لإ كلت
 28 ل

 ميظعلا مّسقلاب 1 اًهسوُدَيِل
 ىلا نم كِيَلَع يقلي هب اًذإف

 هلت ٍتاَيِجاَدْلِل اَم سلا

 اًمُدوس يللا َّنِم هيلِإ ْثْدَر

 2 نر 006
 نود تبتيعشتو

 ةعيرش نأ ٍدنهلا يِباَوَر يد
 اًهروُت ِكِراَيَد يف فِي ناك 5

 ْتقْزَمَُو ايّرلا كن ُتَعْطَقَف

 نكي ل نْحْل يئأَو مالّسملا را
 ةَحاَسَو ِتاَرفلاَو ةلْجِدِ ىو ِذ
 اها َنْي نُدْرَألا اَبُر يضمن
 ٍةَجوَم ةقفح لكي مك ىركذ
 ةَبابص ٌعولضلا اَهيِرطَت ُقْشَمِدَو

 ؟م5؟

 ناّوضر اًَهُّمصض َةَكَمَو اًسْدق
 2 4 052 4 قمار 1

 ناّعطلا اهَعْيَب قّدصَي ! ملل

 ناَميإلا انقلا كر ْنِم ُضيِفََو
 « مى ع هما ك معرس

 نافجا ىّسالا طرق نم ضَعَنَو
 ناخد ٌعِماَو يوطُي
 4 2 هّ سيروم © . رقع

 ناَرِيَح اَهِداَوَس َنْيِب ْعُمَّدلاَو

 ناطشلا اهمالظ َِجَن ثتضمو

 ُناَدِيَملا ِهِناَسْرُف ىلع
 ناَرقْلا انيس َناكَو 2

 ُناَيْسُنلا اًهِجاَبْشَأ ىلع ىَعَطَو
 ناَسْرُفلا ُهَلْوَح ٌُدَهْنت روُتملاو

 0# يس*ءبب ىلع مف كاملا ص
 نامذإلا اهفونا رجي دكيص

 م 0 يم
 ناسحإلا هفك نم ينثنيو

 0 اري م مثلا

 ناش ْلُذ َدْعَب رْلْعَيَو امل
 يناضل اع 7 0 ا
 ناذا ُهاَرذ ىلَع ٌتاَيَركذلاَو
5207 7 0 .2 

 نارهم ِهئافص َدْعَب ٌدَوْماَو

 ناطلسلا اهناَطْلُس ْنِم نم رلا
 َناَمُأ ِكْنم َنيَأَف َباَعَف |! اًنمأ

 َناَوِيإلا رئاَتتَو ىؤرلا ِكْنِم
 ْناَدْعَب ٌتَدَش نإ ٍكِراَدب ىَرْكَش

 ناحلألا اَهَدْنِع ٌقِفْخَت َةاَنَغ

 ناَيرَجلا اَهَعاَوَر ٌديِعَ ىَركِذ ٍذ
 َناَمَع اهب ْتَحاَف ٍةَرْهَز وأ

 ماهم و

 ناَدوّسلا ينوفُج نيب بيغَنَو



 0 يربي خا 2281

 ٍهِجاَسِل ٌدُرَأ يِماّزلا 0
 ىوَهْلاب يِدْهَع ءارتضخلا سن
 ىدثلاب ففي ال ِكِرْهَز لَم ا

 ْتْحْئْزاَو دَمْحَأ ِدْهَع ْنَع ىوهلا ٌلإَح

 ىرُثلا لَمَح ام ِناَميإلا ىدئ الو
 اهلل تظن اذ رصمل يّدر

 اًهئاتش مضي ىيْوُر ٍناعفتلا
 اقبابقَب وَلا ضن ٌدجاَسَمَر
 َةَرْهَر اَهاَبُر ىلع . ُتاَيَرْكْذلا
 اَهُدوُرُو فج سد لاي اَم
 و كالُخ ْلكَو ةيلاَح تنك 1

 ٍةَرُذ ىَلْغأ مالمسإلا كَل ىذه

 اَمدُو رك ُماَيَألاَو يصل

 ىوهلا ِكْنِم ٍقراَطِلَو ! ةَوُلْجَم

 هلاصلأ ْنِم ُداَجْنألا ِكَل يِدْهُي

 هِناَتَحَو ىوَهلا َنِم يلع يدر
 7 َحاَشولا كيباوَر ْثْدَر

 ايار ىف ملخألا كت
 اَهِموُسَر َنِيَب ِناَنَيَعلا ٌسْملَت

 ٌصخاَوس َراَيِد اي كموسَر اًذإ

 اَهِلوصُن قري نيكل نو ٌتَضْهْن

 اَهنويع ني فوشلاَو ثقلت
 هنوف َنْيََو ىّصقالا تع
 ةقرخ ىوجَن لكو ِناّيَجاَنَكَي

 سم م

 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 2 الا اع 9

 ناوحلإ اقلل وفهيف يفرط

 ناَحْر اًرلا يف يِدْهَعَو , فا
 ماه -

 ناولا هب 0 د 0
- - ً 0 

 ألا كب ْتْنَغ الو 3

 اوثَبَو كات اوعِرْصم نمل ىّتُ
 ُناصغألا اًهَرْكِذ يوطتو كيا

 نار اَهَل 9 ْتَضْفَتئاَف هْيَحْنُج
 نالسلا اًهميِمش َدْنِع 3
 اعمل اَهَدْنِع َحٌّوَصأ ! اًنَجَش

 ناّيقِعلا ِكُداَلِقَو ىدُهلا ٍضْمَو
 ناميإلا ُكِفافَز بو ا

 نامل اَهَرْطِع ُضَقْنف اًبيط
- 

 نارقألا ِكلوُد ٌعَرصَتو يوُهت
 ناجل ٍكِداَجْمَأ ْنْم ٍعاصنَو

 ُناَنَح اوه نم ولخي ناك مك

 ناجشألا كنفَج , رقو اَنْيَع

 ناَذآألا اًهَوُطحَت ُعَمْسَت ُداَكَتَو

 َناَعِطَو ٌىِؤُر 7 ُداَكَيَو
 ناَنِع ِلاَيْحْلِل ُتِلْفَق اًروُص

 ناس لا اًيمنيم َراَبْع

 نآرقلا اًهِعوُلض نيب و فطخ
 نامت هَجاَهَو َقَر َقْوَشلاَو
 -ٍ هم - 9

 نارمن ٍهِوُلُص نيبو عمد

 ُناَنَدَحْلا ُهَراَوأ ٌديِزَي ىَظْلَو

9 
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 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 اَمُدلاَو الإ ِناَنيَعلا يقلل ال
 ةححرم ُثْوَدَو ١ ىّصقألا ع َةَعْوَل اَي

 ةياب ُموُقُت امو ! ةاَقُلا ذم

 اًدجس الجمل يذل سوؤرلا يخت

 ْتَلَبقأ ذإ اَهََلَو بولقلا ىَوْهَم

 أي ولم نيبو ىّصقألا عل
 اَهِراَوأ لك ُدْفجلا دمي ٌّرث

 ِهَتاَجَرَد ىلَع يواّدلا َرْبِْملاَو
 فياتخأ نم خيراتل جفت

 قطع َنوُبِلْنُمل ملا ني | ام

 هادي لاَّبِج ُتَعَطَقْلاَو ! ُهاَمْحَأ

 ُهَضاَّيِج قد يك ُلواَعَم ْتَوَهَو
 ري هم

 ةَنوُصْوَم عسباَرَم ٍناَقْبَملا

 ىدهلا امُيَنَيب عم ِناَئلبِلا

 اهل ِةَيِباَر ُلْكَو ٍنآسَْبِلا

 هَليِدَه فاَعلشلا ىلإ ٌمامحَحلا يِدْهُي
 ٍةَوبُت لآالظ امني عي
 اًيجيجح 0 اعلا ةَبعَكلاَو

 اقَئاَدْحُأ ْنِم ُماّيألا عّطَقَت

 ٍرجاَهيَو ءهب ْأَمَظ اَمَو ىَعْسَي
 : ا ْنَمحَرْلا اَهَل ىَرْجأ

 ءَوَه هلم اهِقورع للك ىرج
 و كتل ميِهاَرَبإ مَ

 مهبل ن نوعكاَرلا َنوفْئاَطلا

١ 

 اكرم هِجاَطِب لكَو تَيْل

 نِوَهَو هلو اًهاَدَص يِوْطَي

 ناس ٍمايِقل ىدِص َناَكَو الإ

 َناَدْبَملا اهئايلَع ْنِم هيو
 مم

 نارا مهنم ٌكجحاّسب توه

 ناَوُع ِهباَبِق ٍَقْوَفَو ران

 ذاَجْاَو ُداَجْنَألا اَهُدوَُوَ

 كر ْتَلَع اَذِإ املا ُوْطَح
 200 مق -
 ناميَقلا هيب رَكُْتَو ارش

 ما اخ 0 29

 ؟ اًرَدل 1 ةاقْعلا ٌنييالَملا نم نك 1 2 5 0
 0 ًّ ها

 نافعألا هعْمَد ِِس ٌتقَرْوَرْغاَو

 نارا ِهِداَجْنَأ ىلع ْتَوَهَو
 لاضلا اهتاحاس طع ُتَجَرَد

 لف, كلج عشحَيو زو ننإلا ُهَدْنِع ُمَشْخَيَو اَروُي
 نائكا ِهباَعِش لكو مرح

 ناو ىّضِر هيحنج دريو

 ناب هِلالظ تنكَو وت
 ناب لصاَوَتُم اَهجيجَحَر

 ناش اَهُعيِضَرَو ىَبرلا أَمَظ
 نإئزألاو ٌتاحاّسلا تْلَكَباَف

 ثلا اَِتاَتج ىلع ْتْصَو
 نيو ُهَل ٌتاَياَو ىّدُه

 لعل حضو مهبول تعفخ



 المك

 رار 5 ىف ماس
 هِتاحاس يف مادقالا محا 50

 2 3 2 2.٠

 ذديجوتلا هد ىَّدّص .ىنمو

 ةَمْحَرَو م ضن ٌتاَحاَس ُتافَرع

 اهب ُتَقلَطُناَو ! هللا اي َكْيَبل

 ٌتِفألو ىَدَص امَّدلاَو َكْين

 اًضّْرلا َكَل كيِرش ال َكَدْحَو كيل

 َتَراَدَو ُداَؤَفلا َتَمَتلاَو . كيب
 ه1 2 ل 2م َ م00

 تلزاَرَف َراَيَدلا اَهْعِراَوَف ُتقَد
 قِرْشَمَف البلا هيِماَرَم ْثَْعَمَْج

 عِراَص بل ُلُكَو ! ُجيِجَحلا ني

 0 ا

 اًهجيجض لكب ايدل مُهئْوطَو
 آس ام ُهناك ٌجيِجَحلا ىَضَمَ
 هتاَحاَس ىلع اويل . ْمَك , سمألاب
 ىدّصلا اهب ُتوُمَي ٌتاَحاَس ٌتافَرَع

 ٌةَعْمَد الإ َتاَفَرَع يف َقْبْي مَ ش

 اهَلْوَح ْعَمْلَي .مالمإلا عمد ا

 هول كْراَد ِنآَرَقلا مَآ اَي

 الك رهازألا روُشنَم ُكاَتْعَم

 ةَرْهَز ُكِضْوَر رَغ نب يقتلأ ال

 لا فرع ْنَم لك وُكشتيو | وكي
 طرا حُوَصَو هٌرِهارَأ كب
 البلا ْمظَع لق .مالسإلا 3 اي

 ىرُعلا ٍتَخَئراَو مثلا بخ تلف
 م اهلا

 دمخأ ةلسو اناث ِتَرَجْهَو

 ' ةرمعلاو جحلا لئاضف

 و 1 -

 ناذبألا هِلاَلِظ َنِي فِرئَو
 ناَعذإلاَو ُثابحمإلاو ريبكتلاو

 ناَثَه اَهَنْيِب ٌعْمَدَو مشغل
 نبات م 7 ل

 نانجو ىبرلا تحوفو ْسَر
 04 6 #6 .٠ ا وف

 نانج هنم لتي ىذل اهعجري
 ناّسحإلا كباب كنم ريخلاَو

 ناجبشالا اهل ٍتَقلفلاَو اعلا

 ناكر ,الاَو 0 ُضاَيرأل ىطُحخلا َتْحَن

 نابل ُهَفْل ٌبْرْعَو فاغ

 ُناَّذا هَل ايلا ُفراشَمَ
 ةمء وو

 ْناَدْلُب مهغمج َقّرْفَو لبس

 ناَوهَو ْمُهَلْمَش ُقرَمُي ىوَهَو
 ُناَكَمَو ُهَل مَرَحا وأ ُتافَرَع
 اوُناَعَو كانه اوُقاَط © سنألاب
 نال ِهِجاَطب قلك بيِغَنَو

 ناَيْذولا اَهَلْوَع ْتْكَبَف ْتَطَقَس

 ناَّرخألا اهتيب ُفَرْهُتَو لمَ
 ناَنَح ّجاَهَو ىَرْكِذ ْتْفْوَط اَم
 ناديِعلا هب ثّريطحت اَذِإ نبع

 ناميإلا اًهريبع َناَكَو اّلِإ

 ناَمْزحلا ِكِفرَط ْنِم ُهَجاَه وأ ىوُه
 ناكسلا .هِلالَطأ ىلع ىَكَبَو
 ٌنايْعَطلا ِكِتاَحاَس يف ٌدَبْزاَو
 ناَمْطِقلا ِكِتاَحاَس ىلع ْثَرَجَو
 ُناَرَجُهلا هب أني ْس .ليَو اي



 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ىسألا ّضْفْئلاف ٌفرطلا ُهْبَع ِتْيْو

 اَهِتامْوَع يف ميلا ِكب ْثْو
 امِراَع اججْوَم مآل كب ْتَراَد
 ىوُطناَو ِكُْمَلِع ِتاَحاّسْلا نع انو

 لِفاَمْس نبأ نأ آر هم اَي

 اًمئاَحص ٍلوُسُرلا تل ْنِب تْيَوْطَ
 ىَفَتُي ِكَل ْنِداَعُم ِلاَجْرلا ُقُلُخ

 ةلالَض بوُعشلا لك ْنِب تذحأو
 اًهَعيِرَض ُراَيُدلا ِكِتَحاسب ْتَقْل
 لؤَج اَنَم َنْيأ ! دَمْحَأ َباَحْممُأ
 ٌةلاَسر َنِيأ نمُْحّرلا َبْئاَكأ
 ف فيك ! داَمَحَألا يرظلا يسوق

 يِنقَلَو ِكاَدُه ِس انْيَلَع يدر

 ,مِراَص َقراَب نيكل ىلع يعّضَو
 اًهكوُمرَي ىبرلا : ٍتْدَع الق
 ' اَهَنيِقي بولقلا ىل تذَعأ الَه
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 الملا/

 ناطيشلا ِكِداَيَق َماَمز يِوْلَي
 نايصعلا هيموُرض َنِيي ِكاَمَرَو
 نابشلا اَهِديِدَص عاقب ىَوَهَو
 نارسُحلا ُهَلوُيُذ ملي ٌبْوَن

 ناكم ٌرَعَو راد اهب ْتَرَمَر
 نارقلا اًهَركذ َرطَعَف ْتَرَطَع
 ناَجِرَملاَو ُتوقايلا اَهَنيي ْنِم
 َناَطوَألاَو لاجل هب ىَقْشَت
 نا ٌرفكلا ِهِتاَمْلَظ يف كاَمَرَف

 ناي“ لا اهني

 نابهشلا انقل | جَهَر 1 ىلع تق رب

 اوناَدف 2 ٌبولق ْثَحَف

 واف ُتاَمْْكَملا اهل ثنا ْمهمو

 نصت فيك نيل ُضاَيِح : اًهّرَش

 نانو هود يوت رمش

 ناَمِد ِءاَمّدلا نم ٍناَئِطاشلاَو

 ناَنجَو ٌريضاَوُن ٌتاِيرْمُبلاَو
 ناَرَفْلاَو ليجلإلاو ٌةاَرْوَح

 نكن
 . ال 4



 مارحلا تيبلاو ميقلا نبا

 :مارحلا تيبلإ لمضف ىف (47/7) "دئاوفلا عئادب " ىف هللأ همحر لاق

 هل نكي مل ولو هردقل ةعفرلاو هنأشل ميظعتلاو هركذب هيونتلاو ميظعلا تيبلا اذهب هناحبس ىنتعا
 افرشو الضف ةفاضإلا هذهب ىفكل (نيفئاطلل ىتيب رهطو) هلوقب هسفن ىلإ هايإ هتفاضإ الإ فرش
 هتيؤر ىلإ اقوشو هل ابح مهسوفن تبلسو هيلإ نيملاعلا بولقب تلبقأ ىتلا ىه ةفاضالا هذهو
 هل اودادزا ةرايز هل اودادزا املك ادبأ ًارطو هنم نوضقي الو هيلأ نوبوثي نيبحملل ةباثملا وهف
 *ليق امك مهيلسي داعبلا الو مهيفشي لاصولا الف اقايتشا هيلاو ابح

 ىنادت فاوطلا دعب لهو هيلا ةقوشم دعب سفنلاو هب فوطأ

 ىناميه نمو قوش نم ىبلقب ام درب بلطأ نكرلا هنم مثلأو

 ةبابصالإ دادزإ_ ام هللاوف

 ىنملا ةياغايو ىوأملا ةنجج اييث
 ابرقت الإ قوشلا تابلغ تب
 ةلااف دص كنع ىدع ناكامو

 اكبلاو كدعب كنع ىرابطصا توعد

 ىأن اذإ بحملا نأ اومعز دقو

 اذ ناكل اقح معزلا اذه نانك ولو

 ىوهلاو ربصتلا ىلبي هنإ ىلب

 ىوهلاو قوشلا هداق بحم اذهو

 تنو ولو رازملا دعب ىلع كاتأ

 :رعاشلا

 اراكتبا دجملا بكارلا اهيأ

 ايلخ ةادغلا كبلق نكي نإ

 انيلع امتح ناك رهدلا اذ تيل

 ناقفخلا ةر شك الإ بلقلا الو

 نامأ لك نود نم ىئينم دو

 نادي داعبلاب ىل امف كيلإ

 ىناسلو ىتلقم نم دهاش ىلو

 ىئاصع كنع ريصلاو اكبلا ىبلف
 نامز لوط دعب هاوه ىلبيس

 ناوأ لك سانلا ىف ىوهلا ءاود

 ناولملا هلبي مل هلاح ىلع

 نانعو دئاق مامز رغب

 نامدقلا هب تءاج هتيطم

 اراطوألا ةماهت نم ىضق دق

 اراعم ىسمأ فيخلاب:ىداؤفف

 ارامتعاو ةجح نيموي لك

 'نكامألا فرشا ىلإ نكاسلا مارغلا ريثم * ىف ىزوجلا نبا لاق
 ىوحنلا نامثع نب هللادبع دمحم وبأ ىندشنأ :لاق ىديمحلا هللادبع ىبأ طخ نم تلقن '

 .ةكم ىلإ قوشلا ىف دالبلا كلت لهأ ضعبل برغملاب

 ىداح ةكم وحن ىقايتشا ودحيو ىداؤف زاجحلا ضرأ ىلإ نحي

 دالب ريخ ءارغلا ةدليإلا ىلإ ىتمهب ومسي لاز ام لمأ ىلو

 دابع ريخ هلل مهدابع اهلوح فاط ىتلا هللا ةبعك اهب



 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 هتيب جح ىف هللا ضرف ىضقأل
 هلوح نويبللا فاط امك فوطأ

 اعبات ىناميلا نكرلا ملتساو

 ايلصم ماقملا ءاقلت عكراو

 افصلاو ةورم نيب اعوبس ىعسأو

 ىذلا ثفتلا اهب ىضقأ ىنم ىتأو
 ةكم لبجأ تفراش ىئتيلايف

 مزمز ءاس نم تيور ىتتيل ايو

 دمحم رسبق ترز دق ىتتيلايو

 ةكم لضف ىف رعاشلا لاقو

 ةلبق سدقملا تيبلا اهب ضرأ

 اهدويصو اهضرأ مارح مرح

 اهلك كسانملاو رعاشملا اهبو

 اعرتم مزمز ضوحو ماقملا اهبو

 افصلاو دجمملا ىلاعلا دجسملاو
 اهرجأ فعضي تانسحلا ةكمبو

 اهلثم ةئيطخلا نم ئسملا ىزجي

 ىتف اي رخافت نأ كل ىغبني ام
 هسأر طقسم مدرلا نود بعشلاب
 امسلا ىحو هءاجو ماقأ اهبو

 تلزنأ اهيف نمحرلا ةوبنو

 لح تنأو نيمألا دلبلا ىه

 اهيلإ اذك تنك ثيح هجوو

 ىح لك ةلبق هللا هجوف

 هيف هللا تيب تيبلا اذهو

 احافك هدهشم دنع للهف

 اهابر ىف كفرع ناسلب لقو

 ” ئلحر ىالوم اي تددش كيلإ

785 

 داز بيطأو ناميإ قدصأب
 دانع فاوط ال دايق فاوط

 ىداه ةعاطو ىدهم ةنسل

 داعم مويل اهيجرأ ةالسص

 ىدانأو ةرات ىبرل لهأ

 ىداشر ىدهو ىجح هب متي

 ىداو مركأ دنع داوب تبف

 ىداص حئاوجلا نيب هلاخ ادص

 )١( ىداؤف هيلع ميلستب ىفشأف

 لدعت دجاسملا هل نيملاعلل

 للحم دالبلا لك ىف ديصلاو
 لحرت ةيربلا اهتليضف ىلإو

 لحري ال ىذلا نكرلاو رجحلاو

 لمريو فوطي نمل نارعشملاو

 لسغي ةئيطخلا نع ئسملا اهبو

 لبقت اهيف تانسحلا فعاضتو

 لسرملا ىبنلا دلو اهب ًاضرأ
 لسرملا هيلع ىلص أشن اهبو
 لزنملا عيفرلا كلملا هب ىرسو

 لوأ كنيد لبق اهيف نيدلاو

 اهاط تنأف نيمأ اي اهأطف

 اهاوس ئش ىلإ لدعت الو

 اهالتجاو ةقيقحلا دهش نمل

 اهانس ىنعملا ىف تدهاش اذإ

 اهافش همزمز دنع مزمزو

 اهانم تغلب ىنم ىف ىسفنل
 0 .اهإمظ وكشت ىتجهمو تئجو

 ثيدحلا راد عبط 4 45ص «ىزوجلا نبال نكامالا فرش ىلإ نكاسلا مارفلا ريثم )١(



 ىهلإ اي كتيب راج انأ اهو

 قح نافيضلاو ناريجللو

 :مهضعب لاقو

 امزمزو قاينلا نغ اقئاس اي

 ةكم لزانم انركذت تنك مك

 ام سابعلا ةيأقس ءام: درب

 افصلاو مزمز نيب لورهو ضهناو

 اردابم هرز ميهاربا ماقمو

 اهنسح ىلج تيبلا سورع رظناو

 لف اهلئاضف ترهظ ىتلا ىهف

 ايكاب الإ ناسنإلا اهقلي مل

 ىفتخي مل اهئاشحأ نم رونلاو

 ةسورحم اهنأ بئاجعلا نمو

 اهناكرأ ىلع ولعت ال ريطلاو

 اهبابو داوسلا للح ىف لاتخت
 نم لكو ميركلا ىلوملا ةبعك ىه

 عضاخ ليلذ الإ مهنمام

 ةبصع كبابب تفقو دق براي

 ادصقتم اذو الضف ابلاط اذ

 -:رخآ لاقو

 ميقت اذه اي لينلا ضرأب

 قيرف نع فلختلاو كلامو

 ىفايفلا ىف لحارملا مهب توط

 تاضئاخ تلظ تاقيملا ىلإ

 (؟)امادأ تدرو امدنع تتابو

 نويع ترق ىرقلا مأ ىفو

 اوذال هللا دفو دفولا كالوأ

 ةرمعلاو جهلا لئاضف

 اهارع كستمم راتسألابو

 اهاعر اذإ ميركلا راجلا ىلع

 امزمزو ماقملا تلن دقف رشبأ

 امنغملاو ىنملا اهب نإ لوقتو

 املثلا نم قيرلطلا لوط هتدباك

 املسم ميركلا رجحلا ىلإ لخداو

 امظعم لص ليعامسإ رجحبو

 امصعتسم اهب ذلو نيرظانلل

 امسلا رمق انس ىفخي لهو ىفخت

 امسبتم اكحاض وأ اهب احرف

 امتعأو مالظلا نج نو ادبأ

 امرحم لازي ال اهيف ديصلاو
 املأتم اجن ذإ ىفشيل الإ

 امثلمو اعقربم اهنم رونلاب

 امركي نأ هقح اهيلا ىفاو

 امدنتم هتالز ىلع كاب

 امركتو الضفت كنم نوجري

 (١)امدقو بونذلا نم هانج امم

 ميقس اي ةبحألا لحر دقو

 مومهلا كب نللح اولحر ىتم

 موك تاولفلا عرذت صئالف

 مومسلا اهحفلي لآلا رامغ

 منيت الو مانت الف نحت

 ميطحلاو مزمز حال ةيشع

 ميركلا وهو مهرقفب هيلإ

 .ميقلا نبل رلد 57 -37-0-51سص ناخ نسح قيدصل قيتملل تببلل ىلإ قيدصلل ةلحر ١١(
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 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 هبر تيبب نيمداق أوفاطو

 اعوبس اوعس نيتورملا نيبو

 اضرف جحلا مامت ىف !وماقو

 قح لك دهاشملا ىف اودأو

 امل عيدوتلل دعب اوحارو

 بيبح ىلإ نيلحار اوداعو

 راس لكل ئضملا رمقلا وه

 تغانت ام ىبر ةالص هيلع

 :ةبعكلا نع رعاشلا لاقو

 ةكم حطابأ ىف لامج تاذو

 مهتيأر نودباعلا اهأر ام اذإ

 اهنسحب ىرايح اهانغمب افوكع

 ىتربع رداوب اهيلوأ تلز امو

 ةروزب ىنتدعاس ىنتفصنأ ولو

 ةعول ىلك هللا مث هللاوف

 دشنم لوأ كانغم ىف انأ امو

 رعاشلا لاقو

 ةكبب تيب جاجح ىنقاش دقل
 ىمترت جداوهلاب ىداوهلا لظت

 اكحاوض نيقربألا قورب ىسمتو

 ةدلب بيطأ حاورأ نم حاترأو

 هشير بحسي ليربج اهب دالب

 مودقلا مهفاوط مهل متف

 ميعنلا مهءاقش وحمي ىكل
 مودي ًاضر نيبلاط ًابدنو

 مولي نم ةمالم اوعمس امو

 اوميقي ملو كانه اثفت اوضق

 ميمصلا بسحلاو ءايلعلا هل

 ميقتسملا طارصلا هتلمو

 موجنلا ترس وأ كيألا مامح

 ادقوت ءانس ىكحت اهنساحم

 ادجس نوكبي ناقنألل نورخي
 ادبكأو ابولق تبصأ مك هللف
 ادغ وأ حار نم لك اهنع لأسأو
 ادلخم قارفلا دعب اهب شيعأ
 ادقوت تداز عمدلاب تئفط اذإ

 !اددرو مامغلا كاورو كاقس

 جلديو ىرسي راوزلا عم ىقوشف

 جدوه نيبحملا بكر ىف ىلامو

 جيهتو اكبلاب ىمارغ ىرغتف

 جرأتي اهتاجرأ ىف كسملا اذ
 جرعيو ءامسلا وج نم لزنيو
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 ةرمعلاو جملا لئاضف ]| 0

 ةكم ىلإ اقوش ىزوجلا نبا هلاق امب متخنو
 .450ص 'نكامألا فرشأ ىلإ نكاسلا مارغلا ريثم ىف ' ىف هللا همحر لاق
 :ةكم ىلإ اهيف قوشتأ ةديصق نم ىلو

 اهروزت ال ىتلا رايدلا ىلع مالس
 اهب انمايأ بيط انركذ ام اذإ

 رئامض داؤفلا رس ىفو انلحر

 اهعومد نويعلا كلت مكدعب تحس

 اهقارف دعب روغلا ضاير ىسنتأ
 ةراثئو لامشلا رم هدعجي

 رعرعو ىمازخلا مش ىلإ له الإ

 اوغلب ىقارعلا بكرلا اهيأ الأ

 اهدجو ضعب هسافنأ تبتك اذإ

 مهضرأ ران تدب له ؛ىقيفر قفرت

 امبرو افشلا وهف مهركذ دعأ

 تلخ ىتلا لاصولا مايأ نيأ الأ
 ايلايلو تضم امايأ هللا ىقس

 اهريسأ اهيف بلقلا اذه نأ ىلع

 اهريعس روكذلا سفن ىف دقوت

 اهريثتسي ابصلا ىدجن به اذإ

 اهريعتسي اهدعب نويع نم لهف

 اهريدغ كنم قاثيملا ذخأ دقو

 اهرورمو ابصلا رك هلزاغي

 اهريسي ضرأ لثألا ىداوب حيشو

 اهروطس هاوح نوزحم هلاسر

 اهريفز هاحم ىركذلا ةحفص ىلع

 اهرينيو هران ىكذي دجولا مأ
 اهريضي داع مث رمأ سفنلا ىفش
 اهريرم ءاجو ءتلح تلخ نيحو

 اهريبع حافو اهاير عوضت

 نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو







 ثيدحلا فرط

 ليربج يناتأ
 ليربج يناتأ
 ةليللا يناتأ

 هللا قتا

 سانلا بحأ
 جحلا ١ وميدأ

 رشعلا لخد اذإ

 لاله متيأر اذإ

 ملسملا رهش اذإ

 انزلا رهظ اذإ

 نابعلا نذأتسا
 اوعتمتسا

 اوعسا

 مايألا مظعأ
 هللا لوسر ضافأ

 لامعألا لضفأ
 لامعألا لضفأ

 ايندلا مايأ لضفأ

 يبا و ويجلب تم. و

 يوارلا

 اد

 دالخ نب بئاسلا

 دلاخ نب ديز
 باطخلا نب رمع

 رمع نبأ
 رباج

 ةملس مأ

 ةملس ما

 ةركب وبأ

 سابع نبا

 طرق نب هللا دبع

 زعام

 رمع نباو ةريره وبأ
 1111110101011 رباج

 أل ثيداحألا سرهف أل

 ثيدحلا ةج رد
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 ةرمعلاو جحلا لئاضف ال5

 جحلا لضفأ

 جحلا لضفأ

 ءاعذ ءاعدلا لضفأ

 ةقدصلا لضفأ

 تلق ام لضفأ

 مكلدأ الأ

 لعجا مهنلأ
 ل
 مح أ مهنلا

 ظ ناك مهاربإ نإ مهللا

 ةجح مهللا
 هللاو امأ

 ليربج ينرمأ

 ةيأ نإ

 مرح مهاربإ نإ

 مرح مهاربإ نإ
 مرح مهاربإ نإ
 ايرلا باوبإ نإ

3 0 

 ادحا نإ

 ىلأ هللا نإ

 ذخأ هللا نإ
 ينرمأ هللا نإ

 لوطت هللا نإ

 ركب وبأو ءرمع نبأ
 دوعسم نبأو

 دوعسم نبأو ركب وبأ
 ةريره وبأ
 سابع نباو ةدابع نب دعس

 لع
 ءادردلا وبأ

 0 ا
 تاقث هلاجر

1 
 . ؟؟ فيعض

 ؟؟ حيحص

1111 

11111 

١153/8 
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 ؛؟ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 م حيحص ةرمس نب رباج ىمس ىلاعت هللا نإ

 م حيحص ةريره وبأ سبح هللا نإ
 595  حيحص دانسإ يضر دق هللا نإ

 1١ حيحص سابع نبا بتك هللا نإ

 ا حيحص ةريره وبأ لهأب يهايي هللا نإ
 ا١/ا/ حيحص ورمع نبأ هتكيالم يمهايي هللا نإ
 4 حيحص ديعس وبأ لوقي هللا نإ
 دف حيحص ةريره وبأ رزأيل ناميإلا نإ
 ١148 حيحص رمع نبأ « سنأ نكرلا نإ

 0 حيحص دوعسم نبأ ةكئالم ىلاعت هلل نإ
 <« نسح رساي نب رامع اكلم ىلاعت لل نإ
 ١١9 حيحص هدانسإ ٠ سابع نبا رجحلا اذه نإ
 3 حيحص ةشئاع ١ رامجلا يمر لعج امنإ
 فض حيحص رباج ريكلاك ةنيدملا امنإ
 ؟1 114 حيحص ورمع نبأ رجحلا حسم نإ
 ١1 حيحص رمع نبا رجحلا حسم نإ

 1/4 حيحص حيرش وبأ هللا اهمرخ ةكم نإ
 لكي حيحص سابع نبأ دجس يبنلا نإ

 24 حيحص فينح نب لهس نما مرح اهنإ

 ففي حيحص تباث نب ديز ةبيط اهنإ

 0١ حيحص رذ وبأ ةكرابم اهنإ
 لحي حيحص ةملس مأ صخر موي اذه نإ
 م4  تاقث هلاجر ورمع نب هللا دبع دحليس هنإ
 "4 نسح بحأ ينإ
 دف حيحص دعس مرحأ يفإ
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 نيب اوعبات

 ىلإ الجمت

 نامض يف ةثالث

 ليربج ءاج

 هلل هللا لوسر ءاج
 جحلا نك داهج

 وبكلا داهج

 لحر ىلع جح
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 ةرمعلا و جلا لئاضف

 رامعلاو جاجحلا
 لفتلا ثعشلا جاحلا

 داهج جحلا

 روربملا جحلا

 مدبب جحلا
 دوسألا رجحلا

 دوسألا رجحلا

 باحصألا ريخ

 ءام ريخ

 ابر مهرد

 ءارفع مد

 لع هللا لوسر صخر

 . يمري يعارلا
 نوعبسو نانثا ابرلا

 نوعبسو ةئالث ابرلا
 نوعبس ابرلا

 ماقملاو نكرلا

 ماعط مزمز

 ربات

 رمع نبأ
 ةملس مأ

 سابع نبأ

 سابع نباو سنأ

 سنأ «سابع نبا

 55 ْخ -_

 ورمع نبأ

 سابع نبا

 - د -_

 نايفس تدب ةريثك

 دو

 يدع نب مصاع

 سابع نبا
 ءاربلا

 ةريره وبا

 ٌرذوبأ
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 ةرمعلاو جملا لئاضف محل

 - سا

 114 حيحص دوعسم نبأ ملسملا بابس

 ١14 حيحص هدانسإ سابع نبا هي هللا لوسر تيقس
 -ش-

 17 حبحص («فوقوم) رمع لاحرلا اودش

 ص -

 قلع حيحص رباج لضفأ يدجسم يف ةالص

 ْ حيحص ريبزلا نب هللا دبع .2٠ يدجسم يف ةالص
 فرح نسح فيخلا دجسم يف لص

 5١ حيحص ةداتق وبأ 2ةرافك ةفرع موي موص
 ١ حيحص ةداتق وبأ رفكي ةفرع موي موص

 قلد حيحص ريضح نب ديسأ دجسف ْيف ةالصلا

 - طا

 ل نسح كلام نيالعس هللا لوسر عم انفط
 لفي حيحص | ةالص ِتيبلاب فاوطلا

 لج حيحص سابع نبا 2 تيبلا لوح فاوطلا
 نق حيحص سابع نبا 2. ةالص فاوطلا

 عد

 فرب : حيحص ةريره وبأ >> باقنأ ىلع

 01804000 حيحص | «فوقوسرمعنيا 3020 عبس لك ىلع
 "0 0 حيحص ةريره وبأ ةرمعلا ىلإ ةرمعلا
 ذي حيحص ةعيبر نب رماع ةرمعلا ىلإ ةرمعلا



 م1 ةرمعلاو جحلا لئاضف
 ل و م م

 ك0

 -غ 5-8

 3 حيحص رمع نبا 2 هللا ليبس يف يزاغلا

 -فد-

 ١ حيحص ظ ٌرذ وبأ يفقس جرف

 - قاد

 184 00 حيحضص ةملس مأ يربنم مارق

 - كد

 16 حيحص ٠ ةريره وبأ لزن اذإ ناك

 5١د نأ ةنأ اهنأك
 37 حيحص سابع نبأ ىلإ رظنا امئاك

 ١١ حيحص هدانسإ ٠ 2 ةريرهوبأ ىلإ رظنا يناك*

 ادب حيحص رمع نبا لكلا لوسر ناك

 ل حيحص | ال هل هللا لوسر ناك

 ١ #١5 يوق هدانسإ ةثراح نب ديز افصلا ىلع ناك

 "١ نسح رمع نبأ هردص قزلي ناك

 اح حيحص سابع نبا * 2 دوسألا رجحلا ناك

 54 نسح دوعسم نبأ ؛ رباج فورعم لك

 ١6١ تاقث هلاجر 0 سابع نبا ' اهيمسن انك

 م4 نسمح ريمع عست رئابكلا

 - ل -

 231588 0 تاقث هلاجر «فوقوم» دعس تنب ةشئاع ش يلصأ نأل

 ليما نسح سابع نبا كيبل مهللا كيبل

 +6 حيحص 1 ةريره وبأ ١ قحلا هلإ كيبل



 م١ ؟

 كيدعسو كيبل

 ايندلا لاوزل
 لكأ هللا نعل

 ءاحورلاب رم دقل

 تمي دقل

 هلع هللا لوسر رأم
 مدا هللا طبهأ امل

 مهاربإ غرف امل

 صخري مل
 لهأ نأ ول

 سم ام الول
 اذه نيتأيل
 ىلع سيل

 مزمز ءام
 كبيطأ ام

 لهم لهأ ام

 مايأ يف لمعلا ام

 جاحلا لبإ عفرت ام
 | هقكرت ام

 هللا لوسر فاط ام

 . مظعأ مايأ نم ام

 . لمعلا مايأ نم ام

 («فوقوم» رمع نبا

 رمع نبأ
 رباج
 ىسوم وبأ

 «فوقوم» رمع

 رمع نبأ
 «فوقوم» ورمع نبا

 «فوقوم» سابع نبا
 رمع نبا « ةشئاع

 ةريره وبأو ديعس وبأ

 ورمع نب هللا دبع
 سابع نبا

 رباج

 سابع نبا

 ةريره وبأ

 سابع نبأ

 رمع نبا

 رمع نبأ
 سأبع نبا

 رمع نبا
 سابع نبا

 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 م
 غ1

111 
 يف هب سأبال
 تاعباتملا

11 
 لاجر هلاجر

111 

111115 
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 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ملسم نم أم

 رثكأ موي نم ام

 عفر اهنم لبقي ام
 مارح ةنيدملا

 دقف ةئيدملا لهأ فاخخأ نم

 هفاخأ ةنيدملا لهأ فاحخأ نم
 ةنيدملا لهأ دارأ نم
 جحلا دارأ نم

 نأ عاطتسا نم

 هتيب يف رهطت نم
 هلل جح نم

 لاله مكنم ىأر نم

 اصلخم هللا الإ هلإ ال لاق نم
 هدحو هللا الإ هلإ ال لاق نم
 كلملا هل هللا الإ هلإ ال لاق نم

 هللا الإ هلإ ال لاق نم

 ةردس عطق نم

 حبذ هل ناك نم

 رجفلا ىَلص نم
 ةدحاو ىلع ىَلص نم

 ةدحاو يلع ىّلص نم
 تيبلاب فاط نم

 تيبلاب فاط نم

 هسبحي ل نم
 ةالص ىلإ ىشم نم

 دعس

 سابع نبا

 رمع نبأ

 فينح نب لهس
 ةريره وبأ
 ةملس مأ

 سنأو رباجو ديعس وبأ

 بويأ وبأ
 ديعس وبأ

 ةرب ره وبأ

 يشبح نب هللا دبع

 ةملس مأ

 سنأ

 سنأ

 ةريره وبأ

 رمع نبأ
 ردكنملا

 ةمامأ وبأ

 ةمامأ وبأ
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 ةرمعلاو جحلا لئاضف م

 - نا

 "١ 7/ حيحص رباج هللا أدب امب أدبت

 0 حيحص سابع نبا دوسألا رجحلا لزن

 «١ حيحص هدانسإ سابع نبأ برش يبنلا

 هر سسح ةديرب جحا يف ةقفنلا

 - يطال

 ١ ؟؟ فيعض رمع نبا بكست انهاه

 ١55  نسح هدانسإ 2 «فوقوم» سابع نبا هومكتثروأ ام اذه

 ؛" حيحص يلع نب نيسحلا .  لإمله

 -و-

 م14 حيحص يدع نب هللا دبع ضرأ ريخ كنإ هللاو

 0 حيحصأ رمع تملع دقل ُهللاو

 اإل

 5 نسح سابع نبا ةرورص ال
 فول حيحص ةركب وبأ ةنجلا لخدي ال

 1 حيحص ةدابعو ءادردلا وبأ اقنعم دبعلا لازي ال

 فذ حيحص رمع نبا 2ةحسف يف دبعلا لازي ال

 "45 نسح ١ صوحالا نب ورمع اوذخخ سانلا اهيأ اي
 اا حيحص معطم نب ريبج فانم دبع ينب أي



 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 لاجرلا أي
 نكرلا ينأي
 اهب لحيو اهلحي

 ةبعكلا برخي

 هللا لزني

 مويو رطفلا موي
 دوعوملا مويلا

 ورمع نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 ؟49+؟ خ1 ةريره وبا
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 م7١ ةرمعلاو جحلا لئاضف

 ال عجارملا ال

 . يربطلل : نايبلا عماج -

 . ريثك نبا ريسفت -
 . يعافرلا بيسن خيشلل : ريدقلا ىلعلا ريسيت -

 . بطق ديس خيشلل : نارقلا لالظ -

 . يريشقلل : تاراشإلا فئاطل -

 . رجح نبال : يرابلا حتف - 5
 . يوانملل : ريدقلا ضيف - ٠
3 

8 

 مولا اسجل اسجل احح

 . ينابلألل : عماجلا حيحص -

 . ينابلألل : ةحيحصلا ةلسلسلا -

 . محلا كردتسم - ٠

 . نقلملا نبال : كردتسملا صيخلت - ١

 . نابح نبا بيرقت يف ناسحإلا -

 . يلبنحلا بجر نبال : فراعملا فئاطل - ١
 . يزوجلا نبال : شهدملا - 4

 . يزوجلا نبال : ةرصبتلا - ٠

 . يلازغلل : نيدلا مولع ءايحإ - 7

 . (رعش ) قوش دمحأل : تايقوشلا -

 ٠ . (رعش ) يناليكلا بيجن : ءادهشلا رصع - 8
 . ( رعش ) يوحنلا ناندع : ةكرابملا ضرألا - 9

 . ( رعش ) يريمألا نيدلا ءاهب رمع : تاحفنو تاحفص - ٠

 . ةيبرعلا ةلجملا - ١



3" 
 ةرمعلاو جحلا لئاصفغ

 . ريهظ يهلإ ناسحإ : ةيئاهبلا - 37

 . ريهظ يهإ ناسحإ : ةينايداقلا - 4
 . رقشألا ناميلس رمع /د : نيطايشلاو نجلا ملاع - ؟ه

 . نيميثع نبا خيشلل ىنسحلا هئامسأو هللا تافص يف ىلثملا دعاوقلا - 5

 . نيدصاقلا جابنم رصتخم - "17
 . لابقإل زومرلاو رارسألا ناويد -

 . ىموم مهاربإ / د يمالسإلا فوصتلا ةأشن - 9
 . ةيرشع ينثإلا ةفحتلا رصتخم - ٠
 . يدادغبلل قرفلا نيب قرفلا - ١"



 ةرمعلاو جدلا لئاضف

 [] تاعوضوملا سرهف

 عوضولملا

 ا ظيرفت

 ىلا .- ليات نب دمحم عيشلا ةليف / ملفي دقت

 ١6 0 اا 7 ةكئالملا .جح جح

 ١4 -- يفسلفلا ٠ ف قرصتلا "باحصأ - ب

 مىيسسللاا ةيمامإلا ةعيشلا - ه
 38 مقتسملا كطارص مهل ندعقأل

 ١ البس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو « ©"

 ةرورضلاب نيدلا نم مولعم جحلا بوجو ”3

 ”مل ل تيس سس اة سس ضرأ وعلا لبق جحلا ليجعت

 1 جحلاب اوعتمتسا

99 



 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 غم - ا الكا ه #ة لاَّ و22 ةرمعلاو جحلا يف بيغرتلا

 نضل ةنجلا الإ ءازج روربملا جحلل سيل

 نس بونذلاو رقفلا نايفني ةرمعلاو جحا

 قرب لا ليس يف قفل عحلا يف قفا

 ع م و رجلا نم

 لي هللا نامض يف جاحلا

 ا .. هللا دفو رامعلاو جاجحلا

 ع5 .. ةقدصلا نم لضفأ جحلاب عوطتلا

 9 - «ربط 5 ىلعو لج كوتأي جحلاب سانلا يف نذأو» لصف

 قة# ا ةاآاادةءخإ|>إ|إ|إإ6ا دمج "فث*ش“ّسبس عجس

 ال - هه د < <  يضض أ أ - هللا كل ةلحرلا

١ 
  6مه

 11 << ةئْئرئْل كسانملا نم ةيبدلا

 5 ةيبلتلاب قلعتت عورف

 ل ا ل ربلا لامعأب نايتإلا - |

 حك تاعاطلا لعف : ربل يناثلا ىنعلا -

 يق 1وا هللا ركذ ةرثك

 سك ...32لبفه ااا ل لبنإن١ مثالا بانتجا

 ير مارحلا لاملا ءاقتا

 بايثلا نم نودلا سبلو جحلا يف عضاوتلا يف بيغرتلا
 اله - اله مالسلا مبلغ ءايبنألاب ًءادتقا



 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 غ0 هلضف .. هتيؤر ٠ هٌؤانب

 د - هوسألا رجحلا لع ١ هوجسلا

 ل 320 ماقللو و يلابا 8 را لضف

 .... ءاعدلا اهيف باجتسي يتلا عضاوملا

 ) مالسلا هيلع ليعامسإ رجح مركملا رجلا
 0 ةبعكلا لوح ِهلَع يبنلا اهيف ىلص يتلا عضاوملاو

 00 رججلا ءارو نم فاوطلا

 0 78 فاوطلا يف لَّمَرْلا

 -- لقزلا نع ةدئاف

 ... ةدئاف

 نكرلا دنع ريكا

١5١ 

1١77 

١15 

 ليك

 ١١م



 ةرمعلاو جحا لئاضف ما

 يرض نايرع تيبلاب فوطي ال

 #١ ناتعكر هعوبسل هع يبل دلإ الص

 ١؟ ةماه ةظوحلمو .. اريخأو

 730231 64إ 2 3ي23و#ه م>رسئيلللىكد< ق5 © هه مزمز لضف

 لسضل اا مرمز ءامسأ نم

 1 ةيمستلا ببس

 1١ مزمز ةصق

 ١5 ...... مزمز ءامب هع يبنلا بلق لسغ : لوألا ةليضفلا

 188 ضرآلا هجو ىلغ ءام ريخ : . ةيناثلا ةليضفلا

 ١86 قفانم هنم علضتي ال : ةئلاثلا ةليضفلا

 ١55 هل برش امل مزمز ءام : ةعبارلا ةليضفلا

 لن ةفيطل

 1١84 ةمايقلا شطع ءاقتا مزمز ءام برش نم

 ١ م فينصتلا نسحو ملعلل ابلط ةبرش نم

 184 ءافشلا ةينب .هبرش نم

 ١48 ا ا هلاتف دصقمل هبرش نم

 ٠١ه سم معط ماعط : ةسماخلا ةليضفلا

 101 ....مقس ءافش مزمز : ةسداسلا ةليضفلا

 ٠١ه؟ 0000 00 ناطرسلا نم ةديس يفشي مزمز ءام

 6©١ 06م اوعألا رورمب دسفي ال :ةعباسلا

 ١هك نابكرلا هلمحيو نافيضلا هب فحتي : ' ةنماثلا ةليضفلا

 6١هال ل ل اهنم برشب تييبلا عيدوت بابحتسا

 68-١54 ....... ةورملاو افصلا نيب يعسلا

 لما 00 000 ةدئاف

 1 ا ةورملاو افصلا نيب يعسلايف ةدئاف



 ةرمعلا جحلا لئاضف
 ل 0. ةيورتلا موي جحلاب لالهإلا
 ا ل تافرع ىلإ ريسلاو اب تبيبملاو ىنمب ةالصلا

 | نارفغلا مومعو هتكئالم جاحلاب هللا ةاهابم
 0 تي ا سال ةُقرع موي عأعد ءاعدلا لضفأ

 لا 000 ةفرعب نيحلاصلا لاوحأ

 ةدئاف

 ل اهناسحتساو ندبلا ماظعتسإب هللا ”رئاعش

 لعنلاب ندبلا ديلقت

 م17



 ةرمعلاو جملا لئاضف 814

 1١"-١؟؟

 8098 د ةضاقال

 20100 بولقلا بيط مقلا نبال ٠ بيط رعش

 لس سل « هللا اوركذاف مككسانم ميضق اذإف >

 0 يوبلا دجسملا ةرايزو ةنيدملا لضف

 ةبيط ىلإ :هتلحر ركذي يناعنصلل ةقيقر تايبأ

 ةنيدملا ءامسأ يف ةدئاف

 ل م عادولا ةجح
 لس عادولا ةجح ةيطخ يف ةئيضو ملاعم

 ... هبايسو ملسملا لتق نع يبنلا

 .... ابرلا نع يبنلا

 ءاسنلاب ةيصولا

 ا ... هللا باتكب ةيصولا

 0 .. دهشاف ذب مهللا تغلب له الأ

 .... 4 مه عفانم اودهشيل )
 ' : - فراعت ر رمتؤمو ةراجت مسوم جحلا

 ل تايركذلا حاورتساب حاورألا هيف وفصت

 ل ....... هللا هجر ثظق ديس خيشلل بيط مالك

15" 

 الدم

 اف يبني

 ضرب

35[ 

 فه

1747-7 
 يفرك

 ريح

”7 

 الا

0837# 

744 ٠ 

 ناا 0

8388 

58 

 ١1ه امم

 نير

 ؟

 ؟ همه



 6 رأ رسأ

 م ةرمعلاو جحا لئاضف

 يال ل جحلا يف ةيعرملا حلاصملا

 ب ؟ ركذُي امب مارحإلا سابل

 ؟مالل-؟ ه4 ممل

 شكو

5535" 

953" 

 ضل

 000 - عجل ىلإ قوشلا

 0 ا ل طل جحلا ىلع مرعلا

5" 

 "و

 صحح

 فمفل ا

 ف

 فق

 . مورا

 م جحلل جورخلا

 فورت هيناعمو تاقيملا يف لوخدلا
 ةيبلتلاو مارحإلا
 ةكم لوحخد

 . ةبعكلاو هللا همحر يريمألا

 افي ا
 فر ا م مم م

 غ0 غطا تيبلاب ففاوطلا

 ففي 6 الل ماتعمو مو دوسألا رجحلا مالتسا

 ات هانعمو- ةبعكلا راتسأب قلعتلا
 120000000000000 ةورملاو افصلا نيب يعسلا

 ل تيس هر رسأو هانعم ةفرعب فوقولا



41 
 ةرمخب جحلا لئاضف

 . رامجلا يمر
7 

ا ام يدها حبذ
 نب

 #7 فئاطلو تايركذ .. ةنيدملا ةرايز

01000 ةنيدملا ةرايزو يريمألا
 37# 

 رب 0 ا . ماقملاو ةضورلا

 ف 0 ا هللا لوسر ةرايز

 ماقملا ماحز ُِ
31 

 ا 0 ا نيط نم تسل ينأك

زجعلا دنع ةرمعلاو جحلا ماقم موقي ام
 594 ب نبع 

3” ةالص لك ريد هللا ركذ : الوأ
 

 3” ةعامج يف ةادغلاو ءاشعلا ةالص ايناث

 عولط ىتح ركذلاو ةعامج يف رجفلا ةالص : نلن
 ف

 0 ا اهدعب نيتعكر ةالصو نسمشلا 1

 نال ع وطتلا ىلإ يشملاو تاعامجلا روضح : اعبا ر

 "2 .. ءابق دجسم يف ةالصلا : اسماخ

 "4 - ىحضألاو و رطفلا : نيديعلا دوهش : اسداس

 ضل ةايحلل تاملك ... فلسلل تاملك

ا جاحلا مودق
نس

 

 نينا ا ىلع مودقلاب ركذي جاحلا مودق

 ةجحل ا يذ رشع لضف
 رايس

 1 رشعلا ةجحلا يذ رشع لئاضف

رشع يف حلاصلا لمعلا لضف
 #7 ل ةجحلا يذ 

 نضل ةجحلا يذ رشع موص - |

 ؟ ٠
 .... ةجحلا يذ رشع مايق - ب



 م7 ةرمعلاو جحلا لئاضف

 نضل ا ا ةدئاف

 يضل د ْ . 2... ءارعشلا نويع يف جحلا

 1-5١95 ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل ةبيط ةديصق

 «٠ .. 1١9" نامزلا توص ةكم » يوامسلا ىبحي رعاشلل ةديصق

 ضي ا قيدصلا دمحم دمحأل ةديصق ؛ جيجحلا دفوو

 نضر يي (« هللا تافرع ىلإ ١ قوش ةديصق

 3733 مرخلا مامح

 ضر فيرشلا مرحلا ةمامح

 ضيق يمظعألا ديلول « تيبلاب فاط »
 « ةعمد الإ تافرع يف قبب مل ١» ةديصق

 0 مالسإلا رايد يكبي يوحنلا ناندع رعاشلل

 دئاصقلا ىلحأ نم يهو نيتلبقلل بلقلا دهدبيو

 سضضسسضما ل ل ةلماك اهانركذ اذلو

 سسسا ل م|ك))9ِ)و _7١ي-فص_ى_كىب59 25 ثيداحألا سرهف

 37 سيسي ييك6“ننْممىسلمرنن١لّلٌ!]2ل-ذت عجارملا

 مما سس اااااا1اط1١ا# # 94لب2َإ .... تاعوضوملا سرهف


